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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 9/2019 Hora d’inici: 21.30 h Data: 07/10/2019 

 
Assistents: 
Coordinadora ☒ Esther Gil Co-coordinadora ☒ Ester Aranda 
 ☒ Berta Serrat ☒ Imma Soler ☒ Xavier Angelats 
☒    
Ordre del dia 

1. Formació.  
2. DIFT 19. 
3. Curs punció seca. 
4. Fòrum Sanitari. 
5. Conferència sòl pelvià - Reunió anual 2020. 
6. Proves esportives. 
7. Multicapacitats. 
8. Reorganització càrrecs Secció. 

 
1. Formació  
 
FORMACIÓ 2019  

- Confirmat que el curs de Síndrome de Dolor Miofascial es farà a Girona en les dates:  
o 27, 28 de setembre. Coordina: Esther Gil per al dia 27. Adjuntem informe 

d’activitat del seminari i de la gestió amb l’empresa de seguretat.  
o 8, 9 de novembre. Coordina: Xavi Angelats 
o 22, 23 de novembre. Coordina: ¿? Ester Aranda o Imma  
o 13 i 14 de desembre. Coordina: Berta Serrat 

 
- ST ECO: Contactarem amb la Comissió de NME per trobar una data i ponent per a 

principis del 2020, coordinaran la Berta Serrat i en Xavi.  
- 30 de novembre: ST Tècniques ventilatòries. CONFIRMAT. Ens podeu confirmar qui 

serà el ponent? Coordina: Ester Aranda 
 
FORMACIÓ 2020 

- Curs d’Espatlla amb en Xavier Vericat. Demanem que es pugui becar. Ens proposen 
les següents dates: 

o Febrer: 28-1 març 
o Març: 13-15 

 
- Es proposa curs “Vertigen” amb en Santiago Crucci i Luis del Pino. 
- DML amb Esther Vergel. Contactarem amb la ponent per mirar dates. 
- Formació de sòl pelvià 
- Spine and control del ponent Jesús Rubio 
- Formació d’ATM 
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- Formació de ioga per a fisioterapeutes 
- Formació d’hipoteràpia 
- Formació de ganxos 
- Formació síndromes clíniques lumbars, amb la docent Cristina Arjonilla 
- Adaptacions de Carles Salvadó: Pendents del nou plantejament, de ST a curs. 

Restem pendents de la proposta del docent. 
 
La Secció proposa per a l’any 2020 invertir el 80% del pressupost en becar i incrementar 
la formació per tal d’estimular el col·legiat gironí. 
  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
2. DIFT 19 
El passat 28 de setembre, a Girona, es va dur a terme el DIFT 2019 amb una marxa nòrdica 
popular (apta per a tots els públics), sota el lema de “Posa’t en marxa... nòrdica!”. Va ser 
una activitat física terapèutica inclusiva, enguany amb malalties cròniques, em col·laboració 
amb l’Associació AACIC CorAvant (Associació de Cardiopaties Congènites) de Girona, 
recordem que l’any passat va ser amb l’Associació Lluito per Tu. 
L’activitat va consistir en un circuit d’uns 3 km de marxa nòrdica dirigit i dinamitzat per l’Òscar 
i l’Anna, del Grup de Treball de Marxa Nòrdica del CFC. Primerament es va fer un taller 
d’escalfament, exercicis per agafar un primer contacte i el funcionament dels pals. A 
continuació es va iniciar el circuit circular pel parc de la Devesa de Girona. En acabar es 
varen fer estiraments dels diferents grups musculars treballats. 
Els participants varen rebre una bossa amb el logotip del DIFT, una samarreta, poma, aigua 
i diferent marxandatge del CFC. L’activitat era gratuïta amb l’opció de donar la voluntat, en 
què els beneficis van anar destinats a l’AACIC. 
Donar especial agraïment a tots els voluntaris estudiants de Fisioteràpia de diferents 
universitats de Catalunya, ja que sense el seu acompanyament als participants i als punts 
de possible conflicte al llarg del circuit, la marxa no hagués estat possible. Els patrocinadors 
que varen ajudar a la realització del DIFT19 a Girona varen ser l’Ajuntament de Girona i 
Poma de Girona amb 200 pomes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
3. CURS PUNCIÓ SECA 
El passat divendres 27/09 es va iniciar el Curs de Tractament conservador i amb punció 
seca de la síndrome de dolor miofascial. Atès que el segon dia de formació coincidia amb 
la celebració del DIFT a la nostra ciutat, es va dur a terme la gestió amb l'empresa de 
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seguretat per tal que es fes càrrec de la seu durant aquest dia. El curs va començar amb 
puntualitat a les 16.00 h amb el professor Xavier Sala. 
Es va fer entrega del material als alumnes i amb el professor vam revisar que tot el 
material imprescindible per realitzar la formació hi fos. Tot en ordre.  
A les 17.00 h m'havia citat amb la persona encarregada de la seguretat. Li vaig explicar el 
funcionament de la sala i de l'edifici en general, vam fer el trasllat de claus i vam quadrar 
també horaris d'aquell dia i del dia següent.  
Quan dissabte es va acabar la formació es van entregar les claus a en Xevi Sala i un 
membre de la nostra Secció els hi anirà a recollir a la seva consulta de Cassà de la Selva. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
4. FÒRUM SANITARI 
Agrairíem que se’ns informés de la pròxima reunió del Fòrum Sanitari per tal de poder 
demanar de deixar el material de les formacions al hall de la planta 3 o a la sala de neteja 
del costat dels lavabos. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
5. CONFERÈNCIA SÒL PELVIÀ - REUNIÓ ANUAL 2020 
El Dr. Joan Meléndez Muñoz s’ha posat en contacte amb la Secció per oferir una conferència 
de sòl pelvià: 
Presentar la incidència i alta prevalença d'una patologia sovint ignorada o menys valorada. 
Com aconseguir el diagnòstic correcte a través de la anamnesi i si calen proves 
complementàries. Opcions de tractament: des de la reeducació vesical, el rol dels exercicis 
del sòl pelvià i la teràpia farmacològica.  
 
El seu contacte és jmelendezm@uroginecologia.cat  
 
Des de la Secció ens sembla bona iniciativa, però demanaríem que es complementi amb 
una fisioterapeuta especialitzada en el sector. Contactarem amb la Comissió de Sòl Pelvià 
del CFC:  obugi@fisioterapeutes.cat 
Proposem realitzar aquesta conferència juntament amb la reunió anual del 2020. Cal saber 
dates disponibles del ponent. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
6. Proves Esportives 
En Xavi Angelats ha fet contacte amb la secció territorial de Girona de la Federació 
Catalana de bàsquet per proposar la possible col·laboració del CFC amb la seva entitat. 
La idea és proposar de realitzar xerrades, formacions encarades als entrenadors i 
jugadors dels diferents clubs de la província. 
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Ex: Promoció de la salut, prevenció de lesions, com actuar en cas d’emergència i o lesió. 
taller d’estiraments, escalfament... 
Aquest projecte podria sortir de la partida pressupostària de divulgació de la Fisioteràpia. 
En Xavier Angelats està redactant el projecte i us ho farem arribar en breu. 
 
Jornada Esport femení diumenge 8 de març - Proposem realitzar un circuit de propiocepció 
com a masterclass i proposem fer contacte amb la fisioterapeuta de l’equip de bàsquet 
femení de l’UNI Girona perquè faci una xerrada de prevenció de lesions. 
Contacte: pendent, estem esperant resposta. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Xavier  

 
7. MULTICAPACITATS 
Ens ha contactat la Sra. Herminia Bas de l’Associació Multicapacitat.  

Ens convida a formar part de la seva jornada del Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat per realitzar un taller “Activitat física per a usuaris i cuidadors” a càrrec d’un 
fisioterapeuta especialitzat en el tema. 

Creiem que és molt important que la Fisioteràpia formi part d’aquesta jornada a la ciutat de 
Girona. 

L’activitat es durà a terme el dia 1 de desembre de 2019. L’horari de la jornada és de 10h a 
14h, però recomanen ser-hi a les 8h per al muntatge. 

Hem fet contacte amb la Irene García per tal que realitzi el taller “Activitat física per a usuaris 
i cuidadors” de la jornada de l’Associació Multicapacitat. 

Ens ha dit que té disponibilitat per venir i que, per tant, durà a terme l’activitat. 

Material que necessitarem: 

- Envelat: necessitem saber quines mides d’envelat disposa el CFC per poder informar 
de les mides a l’associació aviat. 

- Pojector i pantalla 
- Lliteres plegables (4, podríem agafar les de la seu de Girona si aquell cap de setmana 

no hi ha formació) 
- Material divulgatiu  

A la Sra. Herminia Bas, presidenta de l’associació, li direm que cal que ens faciliti cadires. 

Hi assistirem els membres de la Secció de Girona: Xavi Angelats, Esther Gil, Ester Aranda 
i Imma Soler. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Esther Gil  

 
8. REORGANITZACIÓ CÀRRECS SECCIÓ 
Els càrrecs queden: 

- Coordinació: Esther Gil 
- Cocoordinació: Ester Aranda 
- Secretari: Xavier Angelats 
- Formació: Tots 
- Comunicació: Berta Serrat 
- Proves esportives: Xavier Angelats i Imma Soler 
- Correu: Imma Soler i Esther Gil 
- Xarxes socials: Esther Gil 

 
Sol·licitem obrir convocatòria extraordinària de membres per a la Secció. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
Precs i preguntes 
Seguim endavant amb el projecte de la Federació de Bàsquet, si teniu alguna proposta us 
agrairem que ens la comuniqueu. 
 
Hem observat que a la web falta l’Imma Soler com a membre de la Secció de Girona, 
demanem que es revisi. 

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les  23.00 h. 

 
Data propera reunió 
 

 
Coordinadora      Co-coordinadora 
Esther Gil           Ester Aranda 
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