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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 07/2014 Hora d’inici: 22.00 h Data: 23 /07/2014 

 
Assistents:  
Coordinador   Alba Resplandis Sotscoordinador   Carme Casellas 

 Laura Xargay  Núria Fuentes  Maria Oliva 

 David Sánchez  Ester Aranda  Juan Antonio Bejarano 

Convidats               
 

Ordre del dia  
1. DipSalut.  
2. Formació 2014. 
3. Proves esportives. 
4. Fundació Roses contra el càncer i Seminari tècni c oncologia.  

 
1. DipSalut  
El passat 2 de juliol, l’Alba i la Carme es van reu nir amb l’equip del Fòrum Sanitari per posar 
en comú les idees del projecte i procedir a la seva  elaboració. Havia de quedar palès, per a 
tots els col•legis, la idea general del projecte i després matisar, en l’àrea descrita dins el 
projecte, la part del projecte que convé a cada col •legi, l’específica per tal que es faci 
efectiu com més aviat millor i poder començar el pr ojecte dins d’aquest 2014. Tot i haver 
acabat la reunió, ens vam prestar a la redacció del  projecte amb la secretària de COMG i la 
presidenta de Fòrum per poder-ho enllestir ràpidame nt. Es fixa el proper 30 de juliol com a 
data d’entrega del projecte definitiu. La valoració  és positiva. Cal, entre l’Alba i la Carme, 
redactar aquesta part específica del nostre Col•leg i per poder abordar, en la formació del 
DipSalut, tots els nostres interessos professionals . 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable  Data realització  
Presentació del projecte  Carme i Alba  30/07/2014 

 
 

2. Formació 2014  
El Seminari d'estabilització cervical impartit pel Leandro Gutman, que va tenir lloc a la 
Secció Territorial de Girona el passat 28 de juny, va resultar una matinal molt interessant 
per als assistents. Un seminari pràctic en el qual vam veure l'enfocament d'una de les 
zones anatòmiques amb més prevalença de lesions que  trobem en el nostre dia a dia. 
Vam revisar la biomecànica i l'avaluació diferencia da dels segments cervicals, així com el 
treball propioceptiu, moltes vegades oblidat i exer cicis pràctics que poden resultar una 
bona eina per aconseguir els objectius terapèutics a la nostra feina. Seminari amb bona 
acceptació per la majoria dels assistents amb unes bones valoracions en general. Matinal 
fluïda gràcies a la capacitat de comunicació i empa tia amb els alumnes que demostra el 
docent, que es presenta com un company i col•lega.  
El seminari de la Roberta Ghedina de Teràpia Visual  l’esperem per al 15 de novembre.  
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable  Data realització  
Coordinació Seminari Teràpia Visual        15/11/2014 

 
3. Proves esportives  
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Seguim a la recerca de proves esportives i de conta ctes amb empreses organitzadores 
d’esdeveniments esportius.  
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable  Data realització  
                  

 
4. Fundació Roses contra el càncer i Seminari tècnic o ncologia  
S’ha fet el contacte amb la Cristina Pallarols de l a Comissió d’Oncologia i ens alegrem de la 
seva predisposició per poder fer un taller o semina ri tècnic juntament amb la Cristina de 
l’empresa Nòrdic Walking Girona. Ens proposa fer un  Seminari d’iniciació teòrico-pràctic 
per poder fer-ne un de més extens més endavant. Cal  que trobin data i ens ho comuniquin. 
Tanmateix, s’oferirà l’opció de poder fer-ho per a la Fundació de Roses.  
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable  Data realització  
Especificar data seminari i concretar amb Fundació  Carme  Properament  

 
Precs i preguntes  
Volem oferir a Barcelona el  nostre disseny per a un plotter amb la publicitat d e la Secció de 
Girona i ens proposem fer-ne diferents per poder ar ribar al consens i elegir-ne un.  
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable  Data realització  
                  

 
Aprovació de l’acta  
Es llegeix i s’aprova l’acta a les 00.30 h.  

 
 
 

Data propera reunió  
Dimecres 17 de setembre de 2014.  

 
 

ANNEX  
Liquidacions despeses i representació  
Nom membre Secció  Concepte  Data Import  
Alba Resplandis Dieta juliol              
Carme Casellas Dieta juliol + informe 

reunió Forum Sanitari  
            

Laura Xargay                   
Núria Fuentes                   
Maria Oliva                   
David Sánchez                   
Ester Aranda Dieta juliol              
Juan Antonio Bejarano Dieta juliol + informe 

seminari tècnic  
            

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 


