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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 7 Hora d’inici: 21.30 h Data: 15/07/2019 

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

1. Formació . 
2. Reunió Junta, seccions i comissions DIFT. 
3. DIFT 19. 
4. EUSES. 
5. I Jornada Eix Transversal. 
6. Conferència sòl pelvià - Reunió anual 2020. 
7. Proves esportives. 
8. Aspectes de la seu. 
9. Missatge contacte Girona. 

 
1. Formació  
 

FORMACIÓ 2019  
- 13 juliol: Jornada “Noves tecnologies”. S’adjunta informe d’activitat. 
- Confirmat, el Curs de Síndrome de Dolor Miofascial es farà a Girona en les dates:  

o 27, 28 de setembre. Coordina: Esther Gil per al dia 27. Sol·licitem que 
vinguin els de seguretat el dia 27 per ensenyar com funciona, perquè 
puguin estar tot el dia 28 ja que coincideix amb el DIFT. 

o 8, 9 de novembre. Coordina: Xavi Angelats 
o 22, 23 de novembre. Coordina: Núria Palomeras 
o 13 i 14 de desembre. Coordina: Berta Serrat 
o Des del CFC ens poden mirar si l’empresa de seguretat que els ho fa a 

Barcelona pot enviar algú els caps de setmana a Girona. Hauríem de 
quedar amb ell/a per ensenyar-li com va tot, sobretot per tema portes. 

- ST ECO: Proposem les dates 12-13 d’octubre. Coordinaran la Berta Serrat i en 
Xavi  

- 9 Novembre: ST Tècniques ventilatòries. Cal contactar amb la ponent per fer un 
canvi de data per solapament amb el curs de SDM. 

 
FORMACIÓ 2020 

- Curs d’Espatlla per Xavier Vericat. Demanem que es pugui becar. Ens proposen 
les següents dates: 

o Febrer: 28-1 març 
o Març: 13-15 

 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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- Es proposa curs “Vertigen” amb en Santiago Crucci i Luis del Pino. 
- Formació de sòl pelvià 
- Spine and control del ponent Jesús Rubio 
- Formació d’ATM 
- Formació de ioga per a fisioterapeutes 
- Formació d’hipoteràpia 
- Formació de ganxos 
- Formació síndromes clíniques lumbars amb la docent Cristina Arjonilla 
- Adaptacions de Carles Salvadó: Pendents del nou plantejament, de ST a curs. 

Restem pendents de la proposta del docent. 
 
La Secció proposa, per a l’any 2020, invertir el 80% del pressupost en becar i incrementar 
la formació per tal d’estimular el col·legiat gironí. 
  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
2. Reunió Junta, seccions i comissions DIFT 
El passat dijous 27 de juny, vam tenir reunió amb Junta de Govern, seccions territorials i 
comissions per tal de detallar les activitats del DIFT 19. 
 
El DIFT d’enguany se centrarà el 100% en divulgació, tant al públic en general (festa durant 
el dia) com la pròpia del col·legiat (Nit de professió-Acte de trobada) 
A l’acte de trobada proposen realitzar una entrega de premi “DIFT” per alguna comissió i la 
seva col·laboració i a on es projectarà un vídeo corporatiu dels diferents DIFT duts a terme  
a les seccions i el central de BCN. 
 
Hi haurà 2 actes: 
    1 - Acte descentralitzat 28-29 de setembre - seccions territorials 
Cal enviar la proposta al responsable de seccions. 
L’empresa Designa també ajudarà en la logística. 
Cal mostrar un DIFT homogeni a tot el territori. 
 
    2 - Acte central 5 d’octubre a Barcelona - Arc de Triomf 
Hi haurà una empresa de logística que ajudarà a tot el muntatge, organització i horaris 
“Designa capital”. 
Es demana la participació de les seccions i comissions en la realització de diferents 
activitats, s’ha d’omplir una fitxa que ens han facilitat per a cada activitat que es proposi i 
enviar-ho a la Clara Bergé (termini màxim de presentació 17 de juliol). 
L’empresa Designa presenta el projecte.  

- Proposen una major incidència en la tecnologia mòbil, així com en app de mòbil i 
xarxes socials. 

- Presenten la imatge i logotip del DIFT 19. 
- Hi haurà espais diferenciats al llarg de la zona de l’Arc de Triomf, serà tot obert sense 

entrada delimitada, presentaran els espais a un plànol a escala: 
- Espai de comissions a on faran les activitats (un cop sàpiguen les activitats 

adaptaran horaris i espais). 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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- Espai associat a la Fisioteràpia. 
- Espai lúdic (escenari, inflables, micròfon, speaker, DJ...). 
- Camió de recollida de sang. 
- Taula de signatura de llibres escrits per fisioterapeutes. 
- Espai de taula rodona per debatre diferents temes (fisioterapeutes i pacients, 

diferents temàtiques que la gent pugui entrar i sortir), serà retransmès per 
ràdio. 

- L’horari de 10-14h (intenses però les més productives) 
- Cal donar una imatge homogènia en els diferents DIFT (roll ups, material d’imatge, 

samarretes…). 
- Proposen gimcanes pensades per les comissions, evitar anar per lliure, que es vegi 

organitzat i unit. 
- Facilitaran envelats, taules i cadires. 
- Faran díptics, llibrets de les activitats del DIFT. 
- Cal demanar voluntaris a les universitats.    
- Al llarg de la setmana anterior es passaran falques informatives per la ràdio de RAC1 

i el programa de “Tot és possible” del 4 d’octubre serà exclusivament del DIFT i de la 
Fisioteràpia. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la reunió Ester Aranda 27/06/2019 

 
3. DIFT 19 
El DIFT d’enguany serà sobre activitat física terapèutica inclusiva i malalties cròniques.  
Es farà acte central a Barcelona el 5 d’octubre. Finalment, a la resta de seccions es realitzarà 
el cap de setmana 28-29 de setembre. 
 
A GIRONA: 

· Nom de l’activitat: “Posa’t en marxa… nòrdica!” Marxa nòrdica per la zona de la 
Devesa. 

· Observacions: Inscripcions de preu variable pel lloguer de pals i la participació a la 
marxa (pendents de la coordinació amb el Grup de Treball de marxa nòrdica 
o del preu del lloguer dels pals segons Nordic Walking Girona, adjuntem contacte, 
sol·licitem que la guia de la marxa nòrdica sigui fisioterapeuta. Proposem que els 
beneficis vagin destinats a les dues associacions que col·laboraren amb nosaltres 
i que el contacte està detallat a baix). 

· Temàtica: Trastorns congènits i activitat física terapèutica inclusiva, pensant en dues 
associacions que s’han posat en contacte amb nosaltres per tal de realitzar 
col·laboracions (AACIC i Impulsa’t). 

· Tipus d’activitat: Marxa nòrdica popular. 
· Data: 28 de setembre (si es confirma el Curs de SDM, ens faltaria ajuda 

d’organització per part externa de la Secció). 
· Horari: 8-14 h. La marxa nòrdica popular s’iniciarà a les 9.30 h. 
· Sortida: La Devesa, la copa. Coordenades: 41°59'18.5"N 2°49'17.3"E  
41.988476, 2.821462 
· Recorregut: marxa nòrdica de 3,5 km. Circuit circular, torna pel mateix lloc. Adjuntem 

en pdf la ruta que proposem de 3,5 km extret de la pàgina web de l’Ajuntament 
de Girona: http://www.girona.cat/turisme/cat/itineraris_devesa.php. Fitxa tècnica 

http://www.fisioterapeutes.cat/
http://www.girona.cat/turisme/cat/itineraris_devesa.php
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del circuit a: https://naturalocal.net/ca/rutes-catalunya/rutes-girona/rutes-
gavarres/parc-ribes-del-ter-i-devesa#girona#ruta   

· Mida del pòster: Estàndard, com l’any passat. 
 
 

- Patrocinadors, proposem els mateixos que l’any passat, les dades són: 
- Ajuntament de Girona 
- DipSalut. 100 carmanyoles d’amanida i 2 envelats 3x3: 

- TOT HI CAP Self-storage Pol. Industrial Girona Ctra. N-II, Km 706,5 
17457- Riudellots de la Selva. 

- De dilluns a divendres de 9 a 13 h 
- Contacte. Montse Boadella 650 868 761 

 
- Anela. 100 compotes de fruita, aproximadament 

- Camí de Fornells, 4 - 17459 Campllong, Girona, Spain 
- Contacte.  972 46 49 73 // pedidos@anelafruits.com 

 
- Poma de Girona. 200 pomes 

- Anna Alcalà: anna.alcala@pomadegirona.cat 
- Girona Fruits és una cooperativa que està a la carretera d’anar a 

Palamós entre Celrà i Bordils, està a la mateixa carretera no té pèrdua. 
 

- Danone Waters. 1.296 ampolles de 50cl d’aigua 
- Afores S/N; 17403; Sant Hilari Sacalm (Girona). 
- Contacte. Joan Mas: joan.mas@danone.com // 669 129 924 

 
- EUSES i EUSES Alumni 

- Aportant voluntaris per ajudar en punts conflictius del circuit i per 
acompanyar els participants que necessitin ajuda. 

- Contactes:  
- Coordinadora de pràctiques: npuigtio@euses.cat 
- Directora EUSES Alumni: sroche@euses.cat 

 
Esperem que des del CFC puguin gestionar tots els tràmits de permisos amb l’Ajuntament 
de Girona, així com el contacte amb les entitats que l’any passat van col·laborar. Moltes 
gràcies. 
 
Contactes pendents de realitzar que participen en la col·laboració: 
SOL·LICITEM LA POSSIBILITAT QUE HI HAGI UN CAMIÓ DE DONANT DE SANG PER 
AL DIFT GIRONA 

- 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/
https://naturalocal.net/ca/rutes-catalunya/rutes-girona/rutes-gavarres/parc-ribes-del-ter-i-devesa#girona
https://naturalocal.net/ca/rutes-catalunya/rutes-girona/rutes-gavarres/parc-ribes-del-ter-i-devesa#girona
mailto:joan.mas@danone.com
mailto:npuigtio@euses.cat
mailto:sroche@euses.cat
mailto:info@aacic.org
mailto:meritxell.torres@impulsate.org
http://impulsate.org/
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- Nordic Walking Girona 
- info@nordicwalking-girona.com i 687 40 56 27 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 

4. EUSES 
A l’acte de graduació de la primera promoció de Grau en Fisioteràpia Internacional que ens 
va convidar EUSES va tenir lloc el divendres 5 de juliol. La Secció de Girona va proposar 
que hi assistís algun representant de la Junta de Govern del CFC, hi va assistir el degà, 
Ramón Aiguadé.  
 
Ens hem de posar en contacte amb la coordinadora de pràctiques, Núria Puigtió 
(npuigtio@euses.cat) per tal de sol·licitar voluntaris per al DIFT19 del proper 28 de 
setembre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 

5. I JORNADA EIX TRANSVERSAL 
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 (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) 
 
1a Jornada de l’Eix Transversal, a Girona: la bona relació entre la Fisioteràpia i la 
tecnologia 

- Data: 13 de juliol de 2019 
- Horari: Dissabte, de 9.00 h a 14.00 h 
- Durada: 4,00 hores 
- Lloc: CaixaForum Girona. C/ dels Ciutadans, 19, 17004, Girona 
- Assistents de la Secció i distribució de tasques:  

- Núria Palomeras: Micròfon per als assistents i preguntes que sorgeixin 
- Berta Serrat: Micròfon i atenció als assistents 
- Imma Soler: Xarxes socials i fotografies 
- Xavier Angelats: Ponència i atenció als ponents 
- Ester Aranda: Moderadora i atenció als assistents 

9.00 h Acreditació i entrega de documentació  

http://www.fisioterapeutes.cat/
mailto:info@nordicwalking-girona.com
mailto:npuigtio@euses.cat
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9.15 h Inauguració Ismael Martí. Vocal de la Junta de Govern  

9.30 h Nous mètodes de valoració clínica en Fisioteràpia, Arnau March. Fisioterapeuta. 
Gerent Proclínics. Màster en Osteopatia. Docent d'ecografia musculoesquelètica i EPI  

10.15 h La neuromodulació, Xavier Angelats. Fisioterapeuta. Màster en Osteopatia. Tècnic 
en PRL. Formació en neurorehabilitació, Eva Garcia. Fisioterapeuta. Fisiomèdic Girona. 
Selecció Catalana de Rugbi 7. Docent de l'Escola Vitae Girona 

11.00 h  Pausa - Cafè  

11.30 h L'ús de Vertimax, Speedcourt i isocinètic en una valoració inicial, Esther Esteban. 
Fisioterapeuta. Cap del Servei de Fisioteràpia al FIFA Medical Center of Excellence de 
Dubai. Selecció espanyola de Voleibol femení. Màster en Teràpia Manual Osteopàtica. 
Postgrau en Teràpies Manuals  

12.30 h Anàlisi de la postura amb tecnologia 3D, Jose Ramírez. Fisioterapeuta. Màster en 
Fisioteràpia i Evidència Científica. Codirector Centre de Fisioteràpia Kinemez. Director 
General Physicaltech. Professor associat UIC. Director pedagògic de la formació Mètode 
Mézières AMIK  

13.30 h Taula rodona. Preguntes i cloenda Modera Ester Aranda. Coordinadora de la Secció 
Territorial de Girona  

17.00 h Activitat lúdica. Visita guiada a Girona per les localitzacions de Joc de Trons  

 
Adjuntem informe d’activitat i fotografies 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència Jornada Ester A, Xavier 

Angelats , Imma 
Soler, Berta Serrat, 
Núria Palomeras 
 

13/07/2019 
 

 
6. CONFERÈNCIA SÒL PELVIÀ - REUNIÓ ANUAL 2020 
El Dr. Joan Meléndez Muñoz s’ha posat en contacte amb la Secció per oferir una conferència 
de sòl pelvià: 
Presentar la incidència i alta prevalença d'una patologia sovint ignorada o menysvalorada. 
Com aconseguir el diagnòstic correcte a través de l'anamnesi i si calen proves 
complementàries. Opcions de tractament: des de la reeducació vesical, el rol dels exercicis 
del sòl pelvià i la teràpia farmacològica.  
 
El seu contacte és jmelendezm@uroginecologia.cat 
 
Des de la Secció ens sembla bona iniciativa, però demanaríem que es complementi amb 
una fisioterapeuta especialitzada en el aquest àmbit. Proposem realitzar aquesta 
conferència juntament amb la reunió anual del 2020. Cal saber dates disponibles del ponent. 
 
Tasques a realitzar 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 

7. 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 
fer clínics de divulgació de la Fisioteràpia, adaptats a cada esport. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Xavier  

 
8. ASPECTES DE LA SEU 
Pel que fa el tema de la neteja, hem vist millores, gràcies. 
 
Pel que fa a les claus, hem realitzat còpies i ara tenim amb 6 jocs de claus, de manera que 
en tenim un cada membre. Quatre de les claus no funcionen i hem de demanar que ens les 
tornin a fer. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 

9. MISSATGE CONTACTE SEU  
SAS Gironès s’ha posat en contacte amb nosaltres: 
 
Missatge: 
Bon dia,  
 
us escric d'un servei residencial per víctimes de violència masclista de la província de 
Girona en relació a una proposta per buscar voluntariat per fer sessions de fisioterapia 
amb les dones que ho necessitin. Les families que resideixen amb nosaltres venen d'una 
situació d'alta vulnerabiltat social i econòmica i intentem oferir el màxim de recursos per 
millorar la seva qualitat de vida i dels seus fills. En nombrades ocasions ens trobem amb 
dones amb problemes d'esquena, cervicals, associats a situacions de forta tensió en 
l'arribada i que no reben cap tractament. Seria interessant saber si des del colegi hi ha 
alguna borsa de gent disposada a fer voluntariat per ajudar a empoderar-les en tots els 
àmbits (també el de la salut física) 
 
Estem en contacte,  
moltes gràcies! 
 
Contacte: sas.girones.tsf@gencat.cat // 609463246 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Com que no tenim borsa de voluntaris, la Junta de Govern ens informa que ho han 
comentat a l’Observatori de Gènere i restem pendent d’una proposta de projecte per tal 
de poder-los oferir alguna col·laboració conjunta.  
 
RESPONSABLE DE CORREU: Fins ara ho ha estat l’Ester Aranda. Passaran a 
gestionar-ho juntament amb xarxes socials l’Imma Soler i l’Esther Gil. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 

Precs i preguntes 
El ST d’Eco, és seminari o és curs? Perquè veiem que surten dos dies. 
 
Per al DIFT de Girona demanem, si és possible, un camió de donants de sang. 
 
Sol·licitem un esborrador per la pissarra de la Secció. El que tenim ja no esborra. 
 
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 
fer clínics de divulgació de la Fisioteràpia, adaptats a cada esport. 

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les  23.00 h. 

 
Data propera reunió 
Dilluns 16 de setembre a 21.00 h. 

Coordinadora      Co-coordinadora 
Esther Gil           Ester Aranda 

http://www.fisioterapeutes.cat/

