
 

 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 
Pàgina 1 de 4 

 

 
www.fisioterapeutes.cat 

 

 
 

SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 4 Hora d’inici: 21.30 h Data: 15/04/2019 

 
Assistents: 
Coordinadora ☒  Ester Aranda Co-coordinadora ☒ Esther Gil 
☒ David Sánchez  ☒ Berta Serrat ☒ Imma Soler 
☒ Núria Palomeras ☒ Xavier Angelats  
 
Ordre del dia 

1. Benvinguda als nous membres de la Secció. 
2. Formació. 
3. Proves esportives. 
4. Reunió Junta de Govern 
5. Jornades. 
6. Reunió anual. 
7. DIFT 19. 

 
1. Benvinguda als nous membres de la secció 
Aquest mes s’incorporen l’Imma Soler, la Núria Palomeras i el Xavier Angelats. 
Benvinguts a la Secció! 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
2. Formació  
 
FORMACIÓ 2019  

- 6 abril: Han coordinat l’Esther i l’Ester. Formació de vertigen amb en Santiago 
Crucci. Adjuntem informe d’activitat. ES PROPOSA CURS PER AL 2020. 

- 18 i 19 maig: Curs Fisioteràpia Respiratòria avançada amb l’Imma Castillo. 
COORDINEN: Esther i Núria (dissabte matí), la Berta i la Níria (dissabte tarda), i 
l’Ester i l’Imma (diumenge matí). Entre totes ocuparem una plaça, perquè ens 
dividirem els torns. 

- 15-16 i 29-30 juny: Curs d’espatlla per Xavier Vericat. Coordinen la Berta i Xavier. 
- 13 juliol: Jornada “Noves tecnologies”. 
- Setembre: ST ecografia. Pendent confirmació de ponent i data. 
- Octubre: Anul·lem el ST que teníem programat per la realització del DIFT 19. 
- 9 Novembre: ST Tècniques ventilatòries: Imma Castillo, el dissabte. 

 
Queda pendent:  

- Adaptacions de Carles Salvadó: Pendents del nou plantejament, de ST a curs. 
Restem pendents de la proposta del docent. 
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Es valorarà la possibilitat de becar un curs anual 100% (proposem el curs d’en Xavier 
Vericat) i altres amb un % variable.  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
3. Proves esportives 
Valorem l'opció de col·laborar amb nous esdevenimets esportius per realitzar tallers 
d’estiraments/escalfament. 
Proposem fer un canvi de rumb, organitzant clínic sobre salut i Fisioteràpia. Ho treballarem 
la propera reunió, per començar al setembre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Xavier  

 
4. REUNIÓ JUNTA DE GOVERN 
El proper 24 d’abril a les 19.30 h a l’Arxiu comarcal de la Garrotxa (ACGAX) a Olot. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
5. 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. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 

6. 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”  
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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 
aquest 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! 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
7. DIFT 19 
Ens passaran el model a seguir, S’hauria de tenir tot tancat al mes de maig amb la idea que 
es porti a terme al llarg del mes d’octubre a les diferents seccions. Hi ha la intenció de canviar 
el dia de la Fisioteràpia pel “Mes de la Fisioteràpia”. 
 
Pendents de planificar possibles col·laboracions i activitats. 
 
Associacions interessades en la col·laboració: 

- l’Associació AACIC (Associació de Cardiopaties cCongènites): 
- 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), el 
contacte és meritxell.torres@impulsate.org i 678641076. Web: 
http://impulsate.org/ 
 

- 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  
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Precs i preguntes 
Tornem a demanar uns rollups nous. 
 
Cal revisar el servei de neteja contractat, la seu de Girona continua bruta i hem de realitzar 
la neteja els propis coordinadors de la formació. ¿Seria possible canviar d'empresa o avisar-
la amb una setmana d'antelació de la propera formació perquè  facin una BONA NETEJA? 
  
En la valoració de la tramesa del material de les formacions i proves esportives, tornem a 
demanar si és possible fer l'enviament la setmana anterior o a principis de la mateixa de la 
formació, atès que si no anem molt justos de temps i no tenim marge d'error per si passa 
alguna cosa amb el transport...   
 
Hi ha hagut un error de comunicació amb la còpia de la clau de l’accés lateral a l’edifici del 
Fòrum que vàrem demanar, i ens han fet la còpia de la porta d’entrada a la seu. Per tant 
demanem que ens facin la còpia de la clau de l’entrada lateral. 

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les 23.30 h. 

 
Data propera reunió 
13 de maig 21.00 h. 

 
 
Coordinadora      Co-coordinadora 
Ester Aranda           Esther Gil 
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