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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 10 Hora d’inici: 21.30 h Data: 11/11/2019 

 
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. Correu Secció 
9. Reorganització càrrecs Secció 

 
1. Formació  
 
FORMACIÓ 2019  

- Confirmat: el Curs de Síndrome de Dolor Miofascial es farà a Girona en les dates:  
o 27 i 28 de setembre. Coordina: Esther Gil el dia 27. Adjuntem informe 

d’activitat del seminari i de la gestió amb l’empresa de seguretat.  
o 8 i 9 de novembre. Coordina: Xavi Angelats. Adjunta fotografies i informe 

d’activitat. 
o 22 i 23 de novembre. Coordina: Ester Aranda.  
o 13 i 14 de desembre. Coordina: Berta Serrat. 

 
- 30 de novembre: ST Tècniques ventilatòries. CONFIRMAT. Ens podeu confirmar qui 

serà el ponent? Coordina: Ester Aranda. 
 
FORMACIÓ 2020 

- Curs d’espatlla per Xavier Vericat. Demanem que es pugui becar. Ens proposen les 
següents dates: 

o Febrer: 28 febrer - 1 març 
o Març: 13-15 
o Demanem confirmació de dates, durada i horaris del curs. 

Coordinaran Berta Serrat i Xavi Angelats. 
- Curs ECO: Hem contactat amb la Comissió Neuromusculoesquelètica i ens han 

proposat dos companys. Vindrà el que tingui més disponibilitat. Ens recomanen fer 
un curs d’un mínim de 20 hores. Si es confirma que pot ser un curs de 20 hores 
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buscarem dates amb aquests ponents. Demanem que es pugui becar. 
Coordinaran la Berta Serrat i Xavi Angelats. 

- Spine and control del ponent Jesús Rubio. Pendents data. 
- Síndrome clínic lumbars amb la docent Cristina Arjonilla. Pendents data. 
- Formació ATM. Pendents data. 
- Jornada Eix transversal. Pendents data. 
- Lesions NME EI. Pendents data. 
- ST Diagn. Neuro. Pendents data. 
- SVB i DEA. Pendents data. 

 
PROPOSTES 

- 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. 
- Formació de ioga per a fisioterapeutes. 
- Formació d’hipoteràpia. 
- Formació de ganxos. 
- Adaptacions de Carles Salvadó: Pendents del nou plantejament, de ST a curs. 

Restem pendents de la proposta del docent. 
- Ens ha arribat un missatge de contacte a la Secció de Girona per realitzar el Curs 

“Introducció a la Fisioteràpia respiratòria en geriatria” que s’està duent a terme a 
Barcelona. 

 
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 
L’Associació AACIC CorAvant (Associació de Cardiopaties Congènites) s’ha posat en 
contacte amb nosaltres per tal d’agrair-nos la col·laboració que vam fer conjuntament pel 
DIFT: 
 
Restem a l’espera de saber quina quantitat se’ls abonarà com a donatiu de beneficis del 
DIFT, ja que s’està valorant d’augmentar l’import del què es va arribar a recaptar. 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  
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3. Curs punció seca 
Aquest cap de setmana hem realitzat, a la Secció Territorial de Girona, el segon seminari 
del Curs de tractament conservador i amb punció seca del síndrome del dolor miofascial. 
Hem tingut el gust de tenir de docent al Marc Lari, de l’equip docent de Travel & Simons. 
Quant a teoria, hem tractat temes com: la fisiologia dels punts gallet, del síndrome del 
dolor miofascial, i l’anatomia dels diferents músculs que hem abordat. A la pràctica hem 
realitzat diferents abordatges per a diferents músculs del cos tant amb punció seca 
superficial, profunda com amb tractament conservador. 
Dies abans, l’Esther Gil es va trobar amb en Xevi Sala per recollir les claus que ell tenia de 
l’últim seminari i també un material necessari per al següent seminari. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
4. Fòrum Sanitari 
Hem contactat amb l’Isma per saber les properes reunions amb Fòrum Sanitari, l’última va 
ser el passat 17 de setembre; la propera estem pendents de confirmació per al proper 12 
de novembre a les 16.30 h.  
Hem sol·licitat també que se’ns facin arribar les actes de les reunions per estar al corrent de 
possibles jornades i assumptes que passen al Fòrum (adjuntem les dues últimes actes que 
se’ns han facilitat). 
 
També han fet arribar la nostra consulta de deixar el material de les formacions al hall de la 
planta 3 o a la sala de neteja del costat dels lavabos a la secretaria del Fòrum. Ens comenten 
que són llocs de pas, oberts a tothom i que no seria possible deixar caixes en aquests espais 
 
A l’última reunió del Fòrum, l’ordre del dia va ser: 
 
Aprovació acta reunió anterior, 7 de maig de 2019 
 

1. I Jornada Interdisciplinària de promoció de la salut a les comarques gironines  
L’objectiu de la Jornada és unir professionals del sector sanitari per tal d’agrupar sinergies, 
mitjançant les activitats programades durant tot un dia a la ciutat de Girona. 
Proposen al Fòrum Associació que en sigui l’organitzador principal. 
Punts a destacar exposats a la reunió: 
- Data i hora: dissabte 25 d’abril de 2020, de 9.00 h a 17.00 h (aproximadament). 
- Lloc de celebració: Hotel Carlemany / Auditori Palau de Congressos de Girona.  
- Preu de la jornada: s’acorda fer pagar un preu simbòlic  
- Explicació del preprograma de la Jornada i propostes de xerrades i conferències. 
- S’aprova que la secretària del Fòrum Associació assumeixi les tasques de la secretària 
tècnica de l’esdeveniment. 
- A la següent reunió es detallarà el pressupost per part del grup de promoció.  
- S’acorda que cada Col·legi enviï a la secretària del Fòrum el seu logotip per tal de poder 
adjuntar-lo a la carta d’informació que s’enviarà als possibles col·laboradors. 

 
2. Revisió Estatuts / Renovació de càrrecs 
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3. Estat de comptes 
4. Precs i preguntes 
 

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 oferint 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. 
 
Ens hem posat en contacte amb el Dr. Joan Meléndez per saber la seva disponibilitat de 
dates durant els mesos de febrer i d’abril. Un cop tinguem la seva proposta ens posarem en 
contacte amb la Comissió de Sòl Pelvià per poder aportar un fisioterapeuta a la taula rodona. 
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 realitzar xerrades, formacions encarades als entrenadors i jugadors 
dels diferents clubs de la província. 
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. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Xavi i Berta  

 
7. Multicapacitats 
Ens ha contactat la Sra. Hermínia 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 10.00 
h a 14.00 h, però recomanen ser-hi a les 8.00 h per al muntatge. 

Finalment, a la Irene García li ha sorgit un imprevist i no té disponibilitat per realitzar el taller. 
Hem contactat amb l’Alba Resplandis, que ha acceptat dur a terme el taller “Transferències 
i mobilitzacions segures per als cuidadors” de la Jornada de l’Associació Multicapacitat. 

Material que necessitarem: 

- Lliteres (ja les agafem de la Secció) 
- Cadires (les demanarem a l’organització) 
- Globus 
- Fil 
- Guixos 

El material ja el comprarem i ens n’ocuparem nosaltres i passarem tiquet. 

A la Sra. Hermínia 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 

Ens vam trobar amb la Sra. Hermínia Bas, presidenta de l’associació i vam decidir que el 
taller “Activitat física per a usuaris i cuidadors”, que impartirà un fisioterapeuta en nom del 
CFC, tindria lloc en un espai central de la fira, programat en el seu programa d’activitats. 
Tindrà una durada de 30 minuts i es repetirà en dues ocasions durant la Jornada. 
També ens hem trobat amb en David, secretari d’aquesta mateixa associació, que ens va 
demanar si podíem aportar alguna cosa per introduir dins dels seus lots de regals que 
sortejaran durant la Jornada. Hem enviat correu electrònic a la Roser Alfonso per saber de 
quin material podem disposar per oferir-los. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Esther Gil  

 
8. Correu secció 
Missatge de contacte 

- Ens ha arribat un missatge de contacte a la Secció de Girona per realitzar el Curs 
“Introducció a la Fisioteràpia respiratòria en geriatria” que s’està duent a terme a 
Barcelona. 

 
Invitació inauguració Centre de Dia Sanitas  

- Ens varen convidar per assistir a la inauguració el passat 15 d’octubre a les 17.00 h 
- Av. Lluís Pericot, 45. Sanitas Residencial Gerunda. 

https://goo.gl/maps/GM5WLR1aYqZxt3xn8 
- Per motius polítics a la ciutat, es va anul·lar i restem pendents de nova data. 
-  

Material formacions 
 
Sol·licitem, des de la Secció, poder fer un compte de gmail de la pròpia Secció per agilitzar 
totes les gestions de correu electrònic. Motius: missatges spam, agilitat del servidor i 
comoditat per revisar-ho diàriament els membres de la Secció. El faríem nosaltres mateixos. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
9. REORGANITZACIÓ CÀRRECS SECCIÓ 
Els càrrecs queden: 

- Coordinació: Esther Gil 
- Co-coordinació: 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 i Imma Soler 

 
Sol·licitem obrir convocatòria extraordinària per a nous membres per la Secció. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  
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Precs i preguntes 
 
Des de Barcelona ens comenten que porten uns mesos sense poder descarregar les actes 
i despeses del Drive de la Secció. Acordem que els adjuntarem tots els documents al mateix 
correu en comptes de compartir la carpeta. 
 
Ens passaran les liquidacions d’aquest trimestre 
 
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. 
 
Ens agradaria saber qui és el ponent del seminari tècnic de tècniques ventilatòries. 
 
El Curs d’ecografia, segons el ponent, ha de ser d’un mínim de 20 hores, i des de la 
Secció ens agradaria poder destinar el pressupost de la Secció a becar aquest curs 
juntament amb el d’espatlla de Xavier Vericat. Necessitarem també la confirmació de 
dates, durada i horaris del curs del Xavier Vericat. 
 
Sol·licitem, des de la Secció, poder fer un compte de gmail de la pròpia Secció per agilitzar 
totes les gestions de correu electrònic. Motius: missatges spam, agilitat del servidor i 
comoditat per revisar-ho diàriament els membres de la Secció. El faríem nosaltres mateixos. 
 
Si de cares al 2020 es tornessin a fer agendes del CFC, demanem si a la Secció podríem 
tenir 5 agendes grans. 
 

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

 
Data propera reunió 
Dilluns 16 de desembre a les 21.00 h. 

Coordinadora      Co-coordinadora 
Esther Gil           Ester Aranda 
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