
 

 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 
Pàgina 1 de 6 

 
 
 

 
www.fisioterapeutes.cat 

 

SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 01/2020 Hora d’inici: 21.00 h Data: 13/01/2020 

 
Assistents: 
Coordinadora ☒ Esther Gil Co-coordinadora ☒ Berta Serrat 
 ☒ Ester Salom ☒ 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. Reunió Jornada “Posa’t al meu lloc”, de Multicapacitats. 
8. Jornada “Posa’t al meu lloc”, de Multicapacitats. 
9. Correu Secció. 
10. Xerrada sortides professionals. 
11. Reunió trimestral. 
12. Reorganització càrrecs Secció. 

 
 

1. Formació  
FORMACIÓ 2020 

- Curs d’espatlla a càrrec de Xavier Vericat. Demanem que es pugui becar. 
CONFIRMAT  per a les següents dates: 

o Febrer: 28 i 29 de febrer. Coordina Xavi 
o Març: 13 i 14 de març. Coordina Berta 
o Divendres 5 hores i dissabtes 10 hores 

 
Coordinaran la Berta Serrat i el Xavi Angelats. Els dos farem el curs, per tant 
guardeu plaça per a tots dos. El  Xavi Angelats el tindrà becat i la Berta Serrat amb 
el descompte del 30%. 
Recordar per aquest curs enviar llitera nova i emportar-se la trencada. 
 

- Lesions NME EI. Ens proposen 24 i 25 d’octubre 
 

- Curs ECO: Hem contactat amb la Comissió Neuromusculoesquelètica i ens han 
proposat a dos companys. Vindrà el que tingui més disponibilitat. Ens recomanen 
fer un curs de mínim 20 hores. Si es confirma que pot ser un curs de 20 hores 
buscarem dates amb aquests ponents. Demanem que es pugui becar. 
Coordinaran la Berta Serrat i el Xavi Angelats.  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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- Formació ATM. Ens proposen la data del 5 al 7 de juny. Pendents de saber 

quantes hores en total és el curs. 
 

- Spine and control del ponent Jesús Rubio. Pendents data. 
 

- Síndrome clínica lumbars amb la docent Cristina Arjonilla. Pendents data. 
 

- Jornada Eix transversal. Pendents data. N’hi haurà al 2020? 
 

- ST Diagn Neuro. Pendents data. 
 

- SVB i DEA. Pendents data. 
 
PROPOSTES ens informen que es passen per al curs 2021. 
 

- 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. El sol·licitem per Girona l’any 2021.  

  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
2. DIFT 19 
L’ASSOCIACIÓ ESTÀ PENDENT DE REBRE ELS BENEFICIS DE LA JORNADA. Restem 
a l’espera de confirmació de què l’associació ha rebut el donatiu. 
 
L’Associació AACIC CorAvant (Associació de cardiopaties congènites) s’ha posat en 
contacte amb nosaltres per tal d’agrair-nos la col·laboració que vàrem fer conjuntament pel 
DIFT. 

 
Restem a l’espera de saber quina quantitat se’ls abonarà com a donatiu de beneficis del 
DIFT, atès 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 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Seguim pendents de resposta de Junta i 
Dept. de Finances. 

Ester Aranda  
 

 
3. 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.  
 
El Sr. Ismael Terrades ens informa que s’ha anul·lat la reunió del 12 de novembre i que ens 
informarà de quan fan la següent. 
 
Seguim pendents de saber quan es la propera reunió amb Fòrum. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Seguiment de les reunions i possibles 
coordinacions. 

Ester Aranda  
 

 
4. 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 l’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 el mes d’abril. Encara no ha respost, així que passem el contacte a CFC de 
Barcelona perquè pugui gestionar la coordinació. 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 
Contacte amb Comissió de Sòl Pelvià i Dr. 
Joan Meléndez 

Berta Serrat  
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5. Proves Esportives 
En Xavi Angelats i la Berta Puig han 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 i la Berta ja han redactat un projecte. Us l’adjuntem junt amb l’informe 
d’activitat. 
 
Jornada Esport Femení, diumenge 8 de març - Hem parlat amb l’organització per fer la 
proposta del circuit de propiocepció durant la jornada. Adjuntem formulari de l’esdeveniment. 
Us adjuntem formulari d’esdeveniment. 
Hem parlat amb la fisioterapeuta de l’equip de bàsquet femení de l’UNI Girona per fer una 
xerrada de prevenció de lesions i ens ha comunicat que no podrà estar present el dia de la 
jornada, però que podria fer una xerrada en dates pròximes. Hem enviat la proposta a 
l’organització per saber si tenen més activitats pensades fora del dia de la jornada. Ens han 
contestat que ells ja no porten l’organització de les activitats fora de la jornada, però que 
passen la nostra proposta al Departament d’Esports de la Generalitat que són els que ara 
ho porten, per si pot encaixar en una taula rodona que organitzen.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Xavi i Berta  

 
6. CORREU SECCIÓ 
Hem creat un nou compte de Gmail per a la Secció, el correu és: 
Usuari: secciogironacfc@gmail.com 
Contrasenya: cfcgirona 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Creació correu Gmail de la Secció. Tots  

 
 

7. REUNIÓ TRIMESTRAL I ASSEMBLEA GENERAL 
El passat 17 de desembre del 2019, hi va haver la reunió trimestral de les seccions territorials 
amb la Junta de Govern. Va ser a la seu del Col·legi de Barcelona a les 17.30 h amb el 
següent ordre del dia: 
1.       Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (adjunta) 
2.       Projectes 2020 
3.       Creació nova secció territorial: Catalunya Central 
4.       Procés de renovació de les seccions 
5.       Precs i preguntes 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Seguidament hi va haver l’Assemblea General. 
 
Des de la Secció ens hi vam connectar via Skype. Ho va fer l’Ester Salom.  
Aspectes a demanar: 

- Liquidacions 3r trimestre 
- Donatiu AACIC 
- Reemplaçar alguna llitera 
- Adaptador HDMI MAC 
- Samarretes Secció i agendes 2020 
- Becar percentatge formació 2020 de Girona 
- Alguna cosa més? 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la reunió trimestral en línia. Ester Salom 17/12/2019 

 
8. REORGANITZACIÓ CÀRRECS SECCIÓ 
Els càrrecs queden : 

- Coordinació: Esther Gil 
- Co-coordinació: Berta Serrat 
- Secretari: Xavi Angelats 
- Formació: Tots 
- Comunicació: Ester Aranda 
- Proves esportives: Xavi 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 a la Secció.  
Ens informen que la renovació de seccions serà el març del 2020. Es decideix esperar a 
aquesta convocatòria ordinària per introduir nous membres i anar al mateix temps que les 
altres seccions. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 

Precs i preguntes 
 
Ens passaran les liquidacions del tercer i quart trimestre del 2019. 
 
Des de la Secció veiem necessari tenir un adaptador d’HDMI de MAC, ja que la majoria de 
docents porten ordinadors tipus MAC i quan els hi falla el seu adaptador no tenim cap altra 
opció que deixar el PC de la Secció, fet que complica la rapidesa i agilitat del curs. 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Hi ha una llitera que està trencada, caldria reemplaçar-la. Recordar enviar la llitera nova i 
emportar-se la trencada al curs d’en Xavier Vericat. 
 
Seguim a l’espera de la tramitació del donatiu i beneficis del DIFT19 per l’AACIC, els 
hauríem de poder donar informació aviat. 
 
 SAMARRETES SECCIÓ ??? 
 
Contactar amb el doctor Joan Meléndez de cara a la reunió anual del mes d’abril. 
 
 

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les  22.30 h. 

 
Data propera reunió 
Dilluns 17 de gener a 21.00 h. 

Coordinadora      Co-coordinadora 
Esther Gil           Berta Serrat 

http://www.fisioterapeutes.cat/

