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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 1 Hora d’inici: 20.30 h Data: 15/01/2018 

 
Assistents: 
Coordinador  Carme Casellas Sotscoordinador  Ester Aranda 

 David Sánchez  Núria Fuentes  Berta Serrat 
 Irene García  Esther Gil  

 
Ordre del dia 

1. Formació.  
2. Reunió itinerant: Banyoles. 
3. Propera reunió itinerant: Blanes amb les 4M, de Xavier Vericat. 
4. Xerrada de sortides professionals a EUSES. 
5. Reunió trimestral de seccions. 
6. Entrega xec Marató de TV3. 

 
1. Formació  

 
- Curs CORE: 19 i 20 de gener coordinat per la Irene i la Núria.  
- Proposem fer un curs d’ATM, amb en Leandro Gutman per al mes de febrer.  
- ST 4 M: 10 de març, dirigit per Xavier Vericat (reunió Itinerant). 
- Curs Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lador Automàtic (DEA), el 14 d’abril. 

ST Apràxia: 19 de maig, dut a terme per Roberta Ghedina. 
- ST Eco: Pendents de concretar data. 
- Conferència fiscal: seguim a l’espera de concretar la data. 
- El curs becat es proposa sobre Fisioteràpia Respiratòria no instrumental.  

 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
2. Reunió Itinerant: Banyoles 

Es va portar a terme el passat dissabte 13 de gener.  
 
Un total de 30 assistents van acudir a l’Ateneu de Banyoles on vam oferir un resum de la 
reunió anual explicant les funcions de la Secció, les activitats fetes durant l’any 2017 i els 
projectes del 2018, sempre recordant que és el col·legiat qui ens ajuda a saber les 
necessitats del nostre col·lectiu i on ens poden trobar per poder respondre a dubtes i 
inquietuds.  
 
A les 11.45 h, en Luis Soto va començar la seva conferència amb gran atenció del públic i 
amb grans idees en la geriatria, sobretot per a una Fisioteràpia centrada en la persona, 
una Fisioteràpia geriàtrica que actua sota evidència científica i que avalua el pacient amb 
totes les eines de les quals disposa per tractar-lo de la manera més professional i creant 
adherència gràcies als avenços tecnològics dels quals en podem fer ús amb aplicacions 
mòbils, amb crossfit...tot per a combatre la fragilitat amb agilitat. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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L’acte va ser una mica precipitat en començar a les 11.00 h i acabar a les 14.00 h ja que 
als col·legiats se’ls hi va comunicar que seria de 11.00 h a 13.00 h, sense comptar la 
reunió anual i l’esmorzar. 
 
Tot i així la conferència va ser molt ben rebuda, hi van haver valoracions molt positives per 
part dels assistents, ela quals també van fer aportacions després de la xerrada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

3. Propera reunió itinerant: Blanes amb les 4M  
Es portarà a terme a Blanes, tot i que hem de concretar lloc. Es realitzarà el proper 10 de 
març, a càrrec d’en Xavier Vericat.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

4.  Xerrada de sortides professionals a EUSES 
 

L’Ester i la Carme assisteixen, el passat divendres 15 de desembre, al Campus de Salt 
d’EUSES per oferir la xerrada sobre les activitats de la Secció de Girona als alumnes de 
4rt del Grau de Fisioteràpia, participant de la xerrada sobre sortides professionals de la 
Roser de Formació del CFC. 
 
Malgrat el poc alumnat que va assistir a la xerrada a causa de l’imminent entrega del 
Treball de Grau dels alumnes, va ser una xerrada molt participada i preparada amb tots els 
actes que hem fet dins la Secció i els projectes de 2018. 
Com sempre, ens sentim molt ben atesos pel professorat i responsables de Fisioteràpia 
d’EUSES que no dubten en fer-nos partícips de tots els actes que realitzen per divulgar la 
tasca del Col·legi i de la Secció de Girona. És molt positiu per a ambdós ens. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

5. Reunió trimestral de Seccions 
Es va proposar fer 40 hores més de Punció Seca, però no es possible, atès que haurien 
de ser 60 o 100 hores. 
 
El DiFT es portarà a terme amb el mateix format que l’any passat.  
Es podran proposar i fer vàries activitats, i es continuarà portant a terme la cursa de 
Sitges.  
Es recomana que els esdeveniments esportius, millor que siguin solidaris. En cas de que 
siguin privats, les despeses van a càrrec de l’empresa organitzadora. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Precs i preguntes 
 

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

 
Data propera reunió 

Coordinadora             Cocoordinadora 
Carme Casellas      Ester Aranda 

6. Entrega Xec Marató de TV3 
Després de la xerrada sobre Vacunació oferta per la Neus Camps, responsable de 
vigilància epidemiològica de Salut Pública de Girona; Montse Gassiot i Montse Danés, 
membres del Servei de vigilància epidemiològica; Anna René,  infermera referent 
de vacunes a l’Institut Català de la Salut, i Mercè Aubanell, pediatra de l’Equip d’Atenció 
Primària de Tordera, i com a representació de Fòrum Associació, vaig fer entrega, el dijous 
14 de desembre, del xec per valor de 1500€ per a la Marató de TV3, que enguany dedica 
els beneficis a les malalties infeccioses. 
L’acte el va presentar i el va cloure el doctor Lluís Ramió, cap del Servei de neurologia de 
l’Hospital Josep Trueta de Girona. 
 
Els diners han estat donats pels diferents col·legis professionals que integrem Fòrum 
Associació amb una participació de 300€ per col·legi (metges, infermers, fisioterapeutes, 
psicòlegs i veterinaris). 
L’acte va ser molt amè i participatiu, doncs el tema de les vacunes donava molt de joc per 
a la discussió. 
En quant al xec, dir que va ser molt ben rebut pels professionals sanitaris com a una 
inversió per a la investigació. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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