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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 01/2019 Hora d’inici: 21.30 h Data: 14/01/2019 

 
Assistents: 
Coordinadora ☒  Ester Aranda Co-coordinadora ☒ Esther Gil 
☒ David Sánchez  Irene Garcia ☒ Berta Serrat 
   
 
Ordre del dia 

1. Formació.  
2. Proves esportives. 
3. DipSalut. 
4. Reunió trimestral. 
5. Reunió anual. 
6. Impulsa’t. 
7. DiFT 2019. 

 
1. Formació  
- ST Ecografia: Hem parlat amb l’Ismael, i hem quedat que ens informarà sobre el 

ponent. 
 

 
FORMACIÓ 2019  

- 30 març: Coordinem tots. Conferència fiscal. Aprofitarem per realitzar la reunió anual 
del 2019.  

- 6 abril: Coordinen l’Esther i la Irene. Formació de vertigen amb en Santiago Crucci. 
Proposem ST i segons les valoracions, proposar curs per al 2020. 

- 18 i 19 maig: Respi avançat l’Imma Castillo. 
- 8-9 i 15-16 juny: Curs d’espatlla amb en Xavier Vericat. Coordinen la Berta i 

David/Irene. 
 

- Juliol: 
- Setembre: DiFT 2019. 
- Octubre: Confirmem la data del 18 d’octubre per al ST “Evaluación diferencial del 

dolor lumbar, mediante diagnostico por el síntoma y razonamiento fisioterápico. 
Análisis de posibles tratamientos mediante teràpia manual y ejercicio terapéutico” i 
és a càrrec d’en Juan López. 

- Novembre: ST Tècniques ventilatòries: Imma Castillo el dissabte 9 de novembre 
del 2019. 

 
Queda pendent: 

- La data del ST Running: Miki Martínez per al febrer o juliol del 2019. 
- Adaptacions de Carles Salvadó: Pendents del nou plantejament, de ST a curs. 

Restem pendents de la proposta del docent. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Es valorarà la possibilitat de becar un curs anual 100%, i altres amb un % variable. 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
2. Proves esportives 
Pendent de valorar la possibilitat de fer una borsa amb els col·legiats interessats a participar 
en proves esportives.  
 
La VII Jornada Esport Femení serà el 10 de març. S’han iniciat els contactes amb la Ruth 
(jornadaesportfemeni@gmail.com). Com hem acordat a la reunió, els informarem de la 
nostra proposta:  
Enguany no fer taller, i només fer la masterclass, per poca afluència. Amb motiu d’una petició 
específica de l’organització de la Jornada, al final, la masterclass que farem serà sobre 
estiraments i exercicis respiratoris. I la ponent serà la Berta Serrat, membre de la Secció. 
El material necessari per a la masterclass serà terabands i globus. Us adjuntem formulari 
de l’esdeveniment. 
Tal com ens ha demanat l’organització, ens coordinarem amb EUSES per tal de no solapar-
nos i anar en la mateixa direcció pel bé de la representació de la Fisioteràpia.  
També ens comenten que hi haurà una roda de premsa com cada any i que hi estem 
convidats. Ens informaran de la data més endavant.  
Assistirà a la Jornada i coordina: Berta Serrat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. DipSalut 
Seguim a l’espera de les conclusions i de com podrem col·laborar en els nous projectes de 
DipSalut.  
 
Al correu de la Secció ens ha arribat una sol·licitud per participar en els possibles projectes 
del DipSalut, s’ha respost que quan hi hagi nous projectes s’informarà. La col·legiada és  
Montse Gómez (7908). 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Coordinació Correu electrònic. Ester Aranda  

 
4. Reunió trimestral 
El proper 29/01/2019 a les 18.00 h hi ha la convocatòria per la reunió trimestral. Hi assistirà: 
Ester Aranda. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Ester Aranda i   
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5. Reunió anual 
Realitzarem la reunió anual el 30 de març. 
Esperem que des de Barcelona contacteu amb Casa Moner per al càtering. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
6. Impulsa’t 
La Núria Fuentes, antiga co-coordinadora de la Secció de Girona, ens va passar el contacte 
de la Sra. Meritxell Torres (coordinadora de l’associació Impulsa’t) per si volíem fer-hi alguna 
col·laboració. Agraïm la seva tasca. 
 
Impulsa’t és una associació oficial espanyola que representa a les persones afectades per 
la Distròfia Muscular Congènita per Dèficit de Merosina (DMC-LAMA2). És una associació 
sense ànim de lucre que té per objectiu treballar per a l’obtenció de recursos econòmics que 
els permetin finançar i promocionar projectes d’investigació per a la cura i tractaments de la 
malaltia. 
La proposta que ens varen fer va ser de confeccionar una llista/borsa de treball de 
fisioterapeutes voluntaris que vulguin col·laborar en realitzar massatges d’uns 30 minuts per 
tal de recaptar fons per l’associació.  
El funcionament seria el següent: 

- Primer, el fisioterapeuta informa a l’associació que vol participar amb X massatges 
de 30 minuts, l’associació agafa les dades de contacte i localització. 

- Quan Impulsa’t rep l’interès d’una persona en rebre el massatge li cobra l’import 
(pendents de valorar quin) i li passa les dades del fisioterapeuta més proper a la seva 
zona. 
 

Bàsicament demanen que des del CFC es pugui divulgar aquesta proposta perquè arribi a 
més fisioterapeutes. 
Per si necessitem més informació ens deixen el següent contacte: 

- Meritxell Torres, coordinadora Impulsa’t 678641076 
- Correu: meritxell.torres@impulsate.org 
- Web: http://impulsate.org/ 

 
Se’ls informa que es comentarà a la Junta de Govern i després els passaríem la decisió final 
(si ho podem divulgar des del CFC o quelcom). També se’ls va informar que depenent del 
format del DiFT 2019 podem col·laborar de forma conjunta (com vam fer amb l’associació 
Lluito per tu). 
Resten pendents d’alguna resposta per part nostra. 
 
Adjuntem en pdf, la proposta col·laborativa, informació i el planning de l’associació. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  
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7. DiFT 2019 
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): 
- Meritxell Torres, coordinadora Impulsa’t (Associació per a persones amb 

Distròfia Muscular Congènita per Dèficit de Merosina (DMC-LAMA2), eol 
contacte és meritxell.torres@impulsate.org i 678641076. Web: 
http://impulsate.org/ 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
Precs i preguntes 
Necessitem 2-3 persones més a la Secció perquè no donem a l’abast. Caldria renovar el pal 
dels plotters que s’han malmès.  

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

 
Data propera reunió 
18 febrer 21.00 h. 

 
Coordinadora      Co-coordinadora 
Ester Aranda           Esther Gil 
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