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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 10 Hora d’inici: 20.00 h Data: 07/10/2021 

 
Assistents: 
Coordinadora ☒ Esther Gil ☒ Ester Salom 
☒ Jesús Almazán ☒ Imma Soler  Xavier Angelats 
 
Ordre del dia 
 

1. Formació. 
2. Formació Neuromodulació no invasiva. 
3. DIFT. 
4. Instagram. 
5. Jornada Interdisciplinària en Promoció de la Salut a les comarques Gironines. 

 
 
1. Formació  

 

Les propostes formatives per a Girona el 2021 són: 

- Hipoteràpia 
- Jornada territorial / reunió anual 
- Cefalees/cervicàlgia (Jesús Rubio) 

- Ecografia musculoesquelètica. Xavi Gasol 

- Síndromes clíniques lumbars. Cristina Arjonilla 

- Gestió d’un centre 

Finalment el Curs de ganxos coincidirà amb el DIFT, el curs el coordinarà l’Esther Gil.  

Restem a l’espera  de les noves dates del curs de: 

- Suport vital bàsic (falta d’alumnes). 

- Formació de Spine (falta d’alumnes). 

El seminari “Tipologia de caminadors per a adults, un nou paradigma” que s’havia de realitzar el 
dia 1 d’octubre queda ajornat al dia 17 de desembre de 09.00 h a 13.15 h. Coordinen l’Ester Salom 
i el Xavi Angelats. 

Curs DLM finalment es farà els dies 22-23 d’octubre i 12 de novembre. Coordinació Jesús i Xavi. 

Formació d’hipoteràpia: La Comissió ens passarà informació. 

 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Formacions 2022 

- Curs de dolor lumbar (amb Cristina Arjonilla) 29 i 30 de gener. 
- Taller d’innovació 26 març. 
- Curs d’eco toràcica: 21-22 maig.  

 

A partir d’ara farem més difusió de les formacions a través del nostre compte d’Instagram i 
agrairíem que també es fes publicitat a través del Telegram del CFC per tal d’arribar al màxim de 
gent possible. 

 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 
2. Formació Neuromodulació no invasiva 

 
El dia 25 de setembre de 9.00 h a 14.00 h en Xavi Angelats ha acudit a coordinar el que 
pretenia ser una formació de neuromodulació no invasiva. Desafortunadament amb el que 
ens hem trobat és un acte publicitari de 5 hores de la companyia NESA del seu dispositiu 
de “neuromodulació no invasiva”. No hi ha hagut en cap moment una intenció didàctica, 
formativa i/o divulgativa sinó que ha estat un acte purament comercial d’aquest 
dispositiu i de tots els seus programes i aplicacions de dubtosa evidència científica i 
raonament clínic. Esperem, des de la Secció, que no es realitzin més actes d’aquest tipus 
a la Secció. 
 
Adjuntem informa d’activitat. 
 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Xavi Angelats 25/09/2021 

 
3. DIFT 
Dades pel cartell divulgatiu 
 
Títol: “Caminada pel camí de Ronda i concert del grup musical Blackiss” 
Recorregut: Camí de Ronda circular Cala Estreta. Inici i final: La Fosca. 
Distància: 8 km 
Cloenda: Vermut saludable amb música en directe a càrrec de “Blackiss” 
Data: 16/10/21 
Inscripció online: 5 € Inclou guia i vermut saludable 
Beneficis per a l’associació Impulsa’t (adjuntem el logotip) 
 
Hem buscat pressupost per tal de fer divulgació als mitjans de comunicació locals. Finalment 
des de la seu central s’ha promocionat als propis mitjans de comunicació.  
Estem fent difusió a través del nou compte d’IG de la Secció, creant material audiovisual. 
S’adjunta informe d’activitat.  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Seguim en contacte amb l’associació Impulsa’t per tal de coordinar l’activitat conjunta. 
 
El 26 de setembre els membres de la Secció vam anar a fer el recorregut que es farà el dia 
del DIFT per fer un reconeixement del terreny i veure les necessitats i dificultats que hi pugui 
haver. Adjuntem imatge del mapa del recorregut. El camí està perfectament indicat i no hi 
ha possibilitat d’error. 
 
El grup que vindrà és “Blackiss”. Els pressupostos són els que ja es van enviar amb 
anterioritat. Necessitem confirmació que s’ha arribat a un acord amb el grup musical i l’horari 
d’actuació. 
 
Decidim que la millor opció de càtering és la de Can Duran, adjuntem pressupost perquè ho 
pugueu tramitar i fer les gestions pertinents. Contacte: 972303042. 
 
L’Ajuntament de Palamós ens ha confirmat que ens cediran tot el material que els hi vam 
sol·licitar, que és el següent:  
  

•        Punt de llum 
•        40 cadires 
•        1 taules 
•        1 envelat d’aproximadament 2 x 3 metres o superior 
•        1 tarima d’aproximadament 6 x 3 metres o superior 

 
 
 

 
- Marxandatge CFC (bosses, samarretes, bolígrafs, mascaretes…), tríptics divulgatius, 

etc.: S’enviarà a la feina de l’Imma Soler. 
 

Assistiran al DIFT l’Ester Salom, l’Imma Soler, el Xavi Angelats i Jesús Almazán. L’Esther 
Gil estarà coordinant la formació de ganxos. 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 
 
 
4. Xarxes socials 
Hem iniciat el nou compte d’Instagram i publicat diferents posts. Demanem si podem tenir 
accés al banc d’imatges per fer difusió i noves publicacions. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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5. Jornada Interdisciplinària en Promoció de la Salut a les comarques Gironines 
El passat 1 i 2 d’octubre l’Ester Salom va assistir a la Jornada.  
Creiem que és una Jornada molt enriquidora i interessant. Si haguéssim sabut de 
l’organització d'aquesta jornada amb anterioritat ens hagués agradat participar-hi 
activament i poder aportar la figura del/a fisioterapeuta a la Jornada, ja que per a una 
millor visibilització de la nostra professió seria un ponent fisioterapeuta a la jornada i no 
només realitzar una dotació econòmica perquè pugui sortir el logotip del Col·legi de 
Fisioterapeutes. 
 
 
Us adjuntem: 
- Informe d’activitat 
- Breu notícia (ja enviat al Departament de Comunicació) 
- Fotografies 
- Programa de la Jornada 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la Jornada 
Confecció breu Noticiari 

Ester Salom 01-02/10/21 
 

 
 
 
Precs i preguntes 
Demanem que us torneu a posar en contacte amb el servei de neteja del Fòrum sanitari 
perquè a la nostra seu fa temps que tornen a no netejar. 

 

Us vam enviar la reunió anual en format vídeo. Estem esperant que es publiqui per part 
vostra. 

 

 
 
 
CÀRRECS SECCIÓ 
Els càrrecs queden : 

- Coordinació: Esther Gil 
- Cocoordinació: Berta Serrat 
- Secretari: Xavi Angelats 
- Formació: Tots 
- Comunicació: Ester Salom i Jesús Almazán 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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- Proves esportives: Imma Soler i Jesús Almazán.
- Correu: Imma Soler i Esther Gil
- Xarxes socials: Xavi Angelats

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Tots 

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

Data propera reunió 
Dimecres, 3 de novembre 21.00 h. 

http://www.fisioterapeutes.cat/

