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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 
Núm. d’acta: 09/2017 Hora d’inici: 20.30 h Data: 13/09/2017 

 
Assistents: 
Coordinador  Carme Casellas Sotscoordinador  Ester Aranda 

 David Sánchez  Núria Fuentes  Berta Serrat 
 Irene García  Esther Gil  Miquel Puig 

 
Ordre del dia 

1. Formació: Properes formacions 2017 – 2018. 
2. DiFT ’17. 
3. Reunions itinerants: Platja d’Aro. 
4. Nit de la Fisioteràpia. 
5. Reunió trimestral via Skype. 
6. XII Jornades del Comitè d’ètica a Girona. 
7. Entrevista Agència Catalana de Notícies. 
8. Torneig de bàsquet BBVA. 
9. El tracte i el tractament: una mirada més enllà de la malaltia. 
10. Proposta col·laboració EUSES. 

 
1. Formació: Properes formacions 2017 - 2018 

 
- Curs de Punts Gallet i Punció Seca, repartits en 4 seminaris (60 h) amb diferents 

membres de la Comissió de neuromusculoesquelètica (Xevi, Marc, Miki i Claudio). 
23-24 sep, 7-8 oct, 11-12 nov, 25-26 nov. 

- 16 de setembre: ST Ajudes tècniques, dut a terme per Roger Gómez de Quvitec. El 
coordinarà la Irene García i l’Ester Aranda. 

- ST 4M: 10 de març, dirigit per Xavier Vericat. 
- Curs CORE: Ens proposen dates 19 i 20 de gener. Coordinen Carme Casellas i 

Irene García. 
- ST Eco: Pendents de concretar data. 
- ST Apràxia: 20 de maig, dut a terme per Roberta Ghedina. 
- Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lador Automàtic (DEA). Pendents de concretar 

data. 
- Conferència fiscal: pendents de concretar la data. 
- Proposem seminari tècnic de Gabriel Liesa de fragilitat. 

 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Curs de Punts-Gallet i Punció Seca. Esther Gil  
ST Ajudes tècniques. Irene i Ester A  
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2. DiFT ‘17 
Data: Dissabte 30 de setembre  
Lloc: Tenim espai de 200m2 al Parc del Migdia reservat. Tenim dos envelats de 3x3, 30 
cadires i punt de llum, instància feta a l’Ajuntament de Girona (ens ho portaran a les 8 h 
del matí). 
Horari: Reservem espai de 8-16 h, però l’activitat serà de 10-14 h, tenint una hora abans i 
una després per organitzar i recollir. 
Temàtica: Exercici terapèutic. 
 
Farem 3 espais dedicats a exercici terapèutic en 3 àmbits:  
 

- A partir de les 10 h. “Jocs sensoriomotrius per a infants”. Amb la col·laboració 
de l’Associació de Psicomotricistes de Girona.  

 
- De 10 h a 11 h. “Exercici terapèutic enfocat a la prevenció de la  fragilitat” grup 

dirigit per Luis Soto. 
 

- De 12 h a 13 h. “Abdominals terapèutics”, dirigit per la Núria Fuentes (membre de 
la Secció). 

 
Demanem que des del Departament de Comunicació del CFC se’ns dissenyi un cartell 
divulgatiu per poder-ne fer divulgació. Es farà publicitat a centres cívics, de dia, llars 
d’infants, escoles ordinàries, escoles especials, AMPA, Hospital Trueta, Santa Caterina, 
CAP Güell, Clínica Girona, Bofill. 
 
MATERIAL que demanem tríptics divulgatius del CFC i “marxandatge”.  
 
**Si plou no hi ha pla B perquè no ens han pogut cedir l’espai de la Biblioteca Carles 
Rahola. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència al DiFT. Tots  

3. Reunions itinerants : Platja d’Aro 
La reunió itinerant de Platja d’Aro es passa al 14 d’octubre amb l’Albert Massó d’SportCat, 
que farà la xerrada de “Fisioteràpia en el running”. S’ha de tramitar la sala/espai, ho 
realitzarà en David Sànchez. 
Hi assistirà l’Esther Gil, Núria Fuentes i Carme Casellas. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència i coordinació. Tots  

4. Nit de Fisioteràpia 

Es realitzarà el proper divendres 15 de setembre, és un acte on els col·legiats jubilats del 
2016 rebran homenatge, igual que els nous doctorats.  
També es farà entrega del Premi al Fisioterapeuta de l’Any 2017 a la Sra. Carme Campoy, 
així com el Premi June Nystrom 2017, que rebrà el Sr. Jordi Vilaró. 
 
Com a representació de la Secció Territorial de Girona hi assistirà la Carme Casellas. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència i coordinació. Tots  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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5. Reunió trimestral via Skype 

Es realitzarà el proper 20 de setembre a les 19.00 h via Skype. Es connectarà on-line la 
Irene García i la Carme Casellas. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència i coordinació Tots  

6. XII Jornades del Comitè d’ètica a Girona 
Van demanar col·laboració econòmica, els vam respondre que estàvem oberts a altres 
propostes, ja que no tenim pressupost per a col·laboracions externes. No hem rebut 
resposta, deixem aquest tema en suspès. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Espera de resposta. Tots  

7. Entrevista a l’Agència Catalana de Notícies 
 
El passat dimarts 8 d’agost vam concretar una entrevista amb un dels periodistes de 
l’ACN, Gerard Vilà, per exposar la situació professional dels fisioterapeutes gironins i com 
l’allau d’estudiants francesos a la Universitat de Girona EUSES podia afectar a les 
possibles sortides laborals dels nostres col·legiats. 
L’intrusisme professional, els massatgistes a les platges, les taxes reduïdes que paguen 
les mútues privades als nostres fisioterapeutes en centre privat i la manca de presència de 
la figura del fisioterapeuta en l’àmbit de la sanitat pública, van ser altres temes tractats 
durant la reunió. 
El periodista va fer una primera part per a la versió escrita que va sortir a El Punt, Diari de 
Girona i l’Empordà, i la versió d’entrevista oral per a Catalunya Ràdio. 
La valoració és molt positiva perquè el periodista tenia familiaritat en la problemàtica 
laboral dels fisioterapeutes i va mostrar molta empatia en tot moment, preguntant i 
escoltant àmpliament sobre tots els temes que anaven sorgint. 
Cal aprofitar totes les ocasions que se’ns sol·liciti el nostre parer per a fer pública la nostra 
problemàtica i fer visible i valuosa cada dia més i en tots sentits la nostra professió. 

http://www.emporda.info/comarca/2017/08/27/vuit-deu-estudiants-carrera-fisioterapia/365127.html 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/08/27/vuit-deu-estudiants-carrera-
fisioterapia/864328.html 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a l’entrevista Carme Casellas  

8. Torneig BBVA de bàsquet 
 
A través de la xarxa social de Facebook, el torneig de BBVA de bàsquet va mencionar la 
Secció Territorial de Girona per col·laborar en el torneig de Sant Julià de Vilatorta. 
Es va comentar amb el CFC i es va redirigir l’organització del torneig posant-lo en contacte 

http://www.fisioterapeutes.cat/
http://www.emporda.info/comarca/2017/08/27/vuit-deu-estudiants-carrera-fisioterapia/365127.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/08/27/vuit-deu-estudiants-carrera-fisioterapia/864328.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/08/27/vuit-deu-estudiants-carrera-fisioterapia/864328.html
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Precs i preguntes 
 

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

 
Data propera reunió 
Divendres 20 d’octubre via Skype a les 20.30 h. 

 
Coordinadora       VP Co-coordinadora 
Carme Casellas      Ester Aranda 

amb la central del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Per part de la Secció 
Territorial de Girona es dona el tema per tancat. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestions Irene García  

9. El tracte i el tractament: una mirada més enllà de la malaltia 
Han convidat a la Secció de Girona a la conferència “El tracte i el tractament: una mirada 
més enllà de la malaltia”, a càrrec del Dr. Marc Antoni Broggi i que tindrà lloc el dijous 5 
d’octubre de 2017, a les 12.30, a l’Auditori Josep Irla de l’edifici de la Generalitat a Girona 
(plaça de Pompeu Fabra, 1). Amb aquesta conferència es clourà el III Cicle: Ètica de la 
vida i la mort, que ha organitzat Mémora amb la col·laboració de la Regió Sanitària Girona 
del CatSalut, amb l’objectiu de promoure i integrar l’ètica en la pràctica diària dels 
professionals de la salut i els serveis socials. 
Assistirà com a representants de la Secció de Girona l’Ester Aranda i la Núria Fuentes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència Ester i Núria  

9. Proposta col·laboració EUSES 
Seguim a l’espera de saber com ha anat la reunió entre EUSES i el CFC. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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