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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 5 Hora d’inici: 21.30 h Data: 13/05/2019 

 

Assistents: 

Coordinadora ☒  Ester Aranda Cocoordinadora ☒ Esther Gil 

☒ David Sánchez  ☒ Berta Serrat ☒ Imma Soler 

☒ Núria Palomeras ☒ Xavier Angelats  

 
Ordre del dia 

1. Formació  
2. Proves esportives 

3. Reunió Junta de Govern 

4. Jornades 
5. Reunió anual 
6. DiFT 19 
7. Aspectes de la seu 
8. Comissió Hipoteràpia 
9. Reorganització càrrecs Secció 

 

1. Formació  

 

FORMACIÓ 2019  
- 18 i 19 maig: Curs Fisioteràpia Respiratòria avançada amb l’Imma Castillo. 

COORDINA: Esther i Núria (dissabte matí), la Berta i la Núria (dissabte tarda), i 
l’Ester i l’Imma (diumenge matí). Entre totes ocuparem una plaça perquè ens 
dividirem els torns. L’Esther Gil enviarà correu al Jose Blanco per a l’enviament del 
material. 

- 25 de maig reunió anual + conferència Running. 
- 15-16 i 29-30 juny: Curs d’Espatlla per Xavier Vericat. Coordinen la Berta i el Xavier. 
- 13 juliol: Jornada “Noves tecnologies”. 
- Setembre: ST Ecografia. Pendent confirmació de ponent i data. Ens 

podeu confirmar data i ponent? 

- Octubre:  
- 9 novembre: ST Tècniques ventilatòries: Imma Castillo el dissabte. Coordina: Xavier.  

 
Queda pendent:  

- Adaptacions de Carles Salvadó: Pendents del nou plantejament, de ST a curs. 
Restem pendents de la proposta del docent. 

 
Es valorarà la possibilitat de becar un curs anual 100%, (proposem el curs d’en Xavier 
Vericat) i altres amb un % variable. 
 
 
FORMACIÓ 2020 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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- Es proposa curs “Vertigen” amb en Santiago Crucci. 
- Formació de sòl pelvià. 
- Formació d’hipoteràpia.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Tots  

 

2. Proves esportives 

Valorem l'opció de col·laborar amb nous esdeveniments esportius per realitzar tallers 
d’estiraments/escalfament. Es proposa parlar amb les federacions i/o clubs de la zona per 
oferir ‘clínics’ de divulgació de la Fisioteràpia, adaptats a cada esport. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Xavier  

 

3. Reunió Junta de Govern 

El passat 24 d’abril a les 19.30 h a l’Arxiu comarcal de la Garrotxa (ACGAX), a Olot. La Núria 
hi va assistir. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Núria  

 

4. Jornades 

Respecte de les jornades planificades per tal d’evitar/prevenir faltes d'assistència, es farà 
pagar una inscripció de 5€ i 10€ en què els beneficis aniran a concurs d’organitzacions 
solidàries de Fisioteràpia per realitzar projectes de cooperació. El calendari és: 
6 abril - Terres de l’Ebre (5€) 
27 abril - Jornada Geriatria (BCN) (10€) 
15 juny - Transpirinenca (La Seu Urgell)(5€) 
13 juliol - Eix transversal (Girona)(5€) 
4 octubre - Jornada Esportiva (BCN)(10€) 
16 novembre - Jornada NME (BCN) (10€)- Beneficis destinats a la Marató de TV3 
16 novembre - Nit Fisioteràpia (BCN) 
 
La de Girona anirà sobre les “Noves tecnologies” amb la intenció de fer, al matí, 
teòric/científic i, a la tarda, pràctic. L’Ismael s’ha posat en contacte amb nosaltres per 
sol·licitar que la coordinació de la Secció moderi una taula rodona.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Tots  

 

5. Reunió anual 

Queda anul·lada la del 30 març, juntament amb la conferència fiscal, per falta d’inscrits. 
Hem coordinat la reunió anual per al proper 25 de maig amb conferència sobre “Running: 
màrqueting vs ciència”  
 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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La jornada s’iniciarà amb la reunió anual, en la qual els membre de la Secció Territorial de 
Girona repassaran les activitats realitzades durant l’any 2018 i presentaran els projectes 
per al 2019. 
Posteriorment tindrà lloc la conferència, que serà a càrrec d’Àlex Àlvarez, fisioterapeuta, 
format en cadenes musculars Mézières i GDS, reentrenament i readaptació a l’esforç, 
exercici lliure a Tarragona i membre  de l’equip de treball de La Clínica del Corredor. Expert 
en running. Membre de l’equip de  treball de l’Agència EBP (Evidence Based Practice), 
centre formatiu francès que ens apropa formació basada en la ciència. Aquesta és una 
conferència que ha transformat la pràctica de milers de corredors d’arreu del món. En un 
món en el que el màrqueting preval per sobre de tot, us portem les contradiccions que 
mostra quan parlem de running i el posarem cara a cara amb el que ens mostra la ciència 
i la pràctica esportiva de la carrera a peu. Dintre del planning del dia i de tot aquest 
engranatge que ens ven el màrqueting veurem quin és el secret en la prevenció de les 
lesions, parlarem de tècnica de carrera, del calçat i acabarem donant unes recomanacions 
pràctiques... 
  
Programa d’activitats: 
9.30 h Reunió anual 
10.30 h Refrigeri 
10.45 h Conferència “Running: màrqueting vs ciència” 
Esperem que sigui del vostre interès! 

 
Realització PowerPoint: Ester Aranda. 
Hi assistiran: Ester, Núria, Imma, Esther 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Tots  

 

6. DiFT 19 

El DiFT d’enguany serà sobre malalties cròniques.  
La data proposada és el 14 de setembre, a Girona. Per no acumular la logística, el DiFT es 
farà en 4 dates diferents, una per cada província.  
Cal decidir lloc i des de la seu central gestionaran amb l’Ajuntament. Des de la Secció 
proposem: La Devesa, a la zona de la Copa. 
Proposaran a l’empresa “Designa” perquè facin projecte de logística. 
 
Pendents de planificar possibles col·laboracions i activitats. 
 
Associacions interessades en la col·laboració: 

- L’Associació AACIC (Associació de Cardiopaties Congènites): 
- El contacte de l’AACIC CorAvant Girona és la Gemma Solsona (psicòloga de 

l’AACIC Cor Avant Girona) info@aacic.org i 685274405 
 

- Impulsa’t (Associació per a persones amb Distròfia Muscular Congènita per dèficit de 
merosina DMC-LAMA2): 

- Meritxell Torres, coordinadora Impulsa’t, el contacte és 
meritxell.torres@impulsate.org i 678641076. Web: http://impulsate.org/ 

http://www.fisioterapeutes.cat/
mailto:info@aacic.org
mailto:meritxell.torres@impulsate.org
http://impulsate.org/
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- AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer), contacte: Cristina Orri Pujols 

(comunicació) cristina.orri@aecc.es  i Cristina Pallerols (fisioterapeuta) 660454181 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Tots  

 

7. Aspectes de la seu 

Pel que fa el tema de neteja, l’Isma ens ha passat el contacte, que és la secretària del 
COMG, i es demanarà que el servei de neteja es faci cada divendres. 
 
Pel que fa a les claus, hem arribat a la conclusió que no hi ha alternativa, i haurem de 
continuar assistint dos coordinadors a cada formació. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Tots  

 

8. Comissió Hipoteràpia 

La coordinadora de la Comissió d’Hipoteràpia del CFC, Laura Pérez, s’ha posat en contacte 
amb nosaltres per saber quins centres de neurorehabilitació hi ha per la zona gironina i quins 
centres hípics fan teràpia amb cavalls amb algun fisioterapeuta al càrrec. 
Fem llista:  
 
Equinoteràpia:  
Mas Alba (Girona) 
Can Garrofa (Vilablareix) 
Ítaca (Bescanó) 
Arran de Terra (Volobí d’Onyar) 
 
Neurorehabilitació:  
Endavant (Girona) 
Neurocentre (Sarrià de Ter) 
Ciner (St. Julia Ramis) 
 
Enviar per correu a: arunapc.9@gmail.com i a Roser  
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Tots  

 

9. REORGANITZACIÓ CÀRRECS SECCIÓ 

Els càrrecs queden (a l’octubre eren així) : 
- Coordinació: Esther Gil 
- Cocoordinació: Ester Aranda 
- Secretària: Núria Palomeras 
- Formació: Tots 

http://www.fisioterapeutes.cat/
mailto:cristina.orri@aecc.es
mailto:arunapc.9@gmail.com
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- Comunicació: Berta Serrat 
- Proves esportives: Xavier Angelats i Imma Soler 
- Correu: Ester Aranda 
- Xarxes socials: Esther Gil 

 
En David decideix cessar el seu càrrec com a membre de la Secció. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Tots  

 

Precs i preguntes 

  

 

Aprovació de l’acta 

S’aprova l’acta a les 23.00 h. 

 

Data propera reunió 

17 de juny 21.00 h. 

 
Coordinadora      Cocoordinadora 
Esther Gil           Ester Aranda 

http://www.fisioterapeutes.cat/

