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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 1 Hora d’inici: 19:00h Data: 16/03/2020 

 
Assistents: 
Coordinadora ☒ Esther Gil Co-coordinadora ☒ Berta Serrat 
 ☒ Ester Salom ☒ Imma Soler ☒ Xavier Angelats 
☒ Ismael Martí   
 
Ordre del dia 

1. Crisis Covid-19 
2. Formació  
3. DIFT 19 
4. Fòrum Sanitari 
5. Conferència sòl pelvià - Reunió anual 2020 
6. Proves esportives 
7. VIII Jornada Esport Femení 
8. Reunió Trimestral 
9. Missatge de Contacte 
10. Reorganització càrrecs secció 

 
 
 
1. Crisis Covid-19 
 
El vocal del CFC Ismael Martí s’ha connectat a la reunió telemàtica d’aquest mes per a 
resoldre dubtes que els col·legiats ens havien traslladat respecte a diversos temes 
relacionats amb la crisis del Covid-19. Dubtes sorgits del grup gironí de propietaris de 
centres de fisioterapia a la província de Girona, el voluntariat sanitari i social posat en marxa, 
indemnitzacions, etc.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Ismael Martí  16-03-20 

 
 
2. Formació  
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FORMACIÓ 2020 

- Curs d’espatlla per Xavier Vericat. Demanem que es pugui becar. Confirmat en les 
següents dates: 

o Febrer: 28 i 29 de Febrer Coordina Xavi 
o Maig: 15 i 16 de maig, ha canviat de data degut a la crisis del covid-19. 
o Divendres 5 hores i dissabtes 10 hores 

 
Coordinarà Xavi Angelats els dos seminaris.  

 
- Curs ECO: Per altre banda tenim el contacte de Xavi Gasol estaria interessat en 

fer-lo. Si es confirma que es pot ser un curs de 45 hores buscarem dates amb el 
ponent més adient. Coordinaran Berta Serrat i Xavi Angelats. Xavi Angelats ha 
contactat amb la empresa que deixa els ecògrafs per fer els cursos, i estarien 
disposats a deixar-nos els ecògrafs per fer el curs. Adjunto contacte de Xavi Gasol 
625 549 091. 
Xavi Angelats adjunta un nou Formulari de proposta formativa amb la informació 
actualitzada. 

 
- Formació ATM. Ens proposen la data del 5 al 7 de Juny. Pendents de saber 

quantes hores en total és el curs. 
 

- Spine and control del ponent Jesus Rubio. Pendents data 
 

- Síndrome clínics lumbars amb la docent Cristina Arjonilla. Dies 2 i 3 de octubre. 
 

- Jornada Eix transversal. Pendents data. N’hi haurà 2020? 
 

- Pendents data nova reunió anual. 
 

- ST diagn Neuro. Pendents data. 
 

- SVB. Pendents data. 
 

- Curs DEA: 23 de Maig. 
 
PROPOSTES ens informen que es passen pel curs 2021. 

- Es proposa curs “Vertigen” amb en Santiago Crucci i Luis del Pino. 
- DML amb Esther Vergel. Contactarem amb la ponent per mirar dates. 
- Formació de sòl pelvià 
- Formació de Ioga per a fisioterapeutes. 
- Formació d’hipoteràpia 
- Formació de ganxos 
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- Adaptacions de Carles Salvadó: Pendents del nou plantejament, de ST a curs. 
Restem pendents de la proposta del docent. 

- Ens ha arribat un missatge de contacte a la secció de Girona per realitzar el curs 
“Introducció a la Fisioteràpia respiratòria en geriatria” que s’està duent a terme a 
Barcelona. El sol·licitem per Girona l’any 2021.  

- Lesions NME EEII. (Pendent data) 
 

 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 
3. DIFT 19 
 
Confirmat el donatiu de 300€ a la associació AACIC.  
Des de la secció hem enviat un mail per aclarir la situació de la donació, i explicar que hi ha 
hagut aquesta demora ja que la quantitat recaptada va ser de 30€ i el col·legi ha volgut fer 
una donació de 300€. 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Seguim pendents de resposta de Junta i 
Dept. de Finances 

Ester Aranda  
 

 
4. FORUM SANITARI 
 
La reunió amb fòrum esta aplaçada degut a la situació del Covid-19. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Seguiment de les reunions i possibles 
coordinacions 

Ester Aranda  
 

 
5. CONFERÈNCIA SÒL PÈLVIC - REUNIÓ ANUAL 2020 
Pendents data nova reunió anual. S’ha comunicat la possibilitat de fer-ho coincidir amb el 
DIFT 2020. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb Obugi i Dr. Joan Melendez Berta Serrat  
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6. Proves Esportives 
 
Clínics salut i esport FCBQ 
Estem pendents de trobar data amb l’Ismael Martí per anar a parlar amb la secció 
territorial de girona de la FCBQ un cop acabi la situació de la Covid-19. 
 
PROPOSTA FISIO 3*3 BÀSQUET CALDES DE MALAVELLA. Dia 24/5/20. Horari de 9h a 
14h. Funció: fisioterapeuta de referència durant el torneig i atendre possibles lesions dels 
participants. Proposem fer proposta a la organització per tal de poder cobrir l’esdeveniment 
desde el CFC. Pensem que pot ser interessant ja que és el torneig d’aquestes 
característiques més gran de Catalunya i donaria visibilitat a la nostra professió. Faria els 
contactes amb la organització l’Esther Gil. Isma comenta que es pot plantejar tant com a 
voluntariat com a partida des de el grup de intrusisme.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Xavi i Berta  

 
 
 
7. VIII Jornada Esport Femení 
El dia 8 de març del 2020 va tenir lloc la Vuitena Jornada de l’Esport Femení a Girona que 
es du a terme cada any des del 2013. L’esdeveniment esportiu busca fer visible l’esport 
femení, buscar un reconeixement social i una igualtat d’oportunitats per a totes les 
esportistes i futures esportistes.  
 
Des de la Secció de Girona del CFC vàrem muntar dues activitats. En primer lloc, durant 
tot el matí vàrem desenvolupar un circuit de Propiocepció amb diferents tipus d’exercici per 
poder explicar la gran importància que té en la prevenció de lesions. Dues fisioterapeutes 
especialitzades en esports varen ser les encarregades de dur a terme el circuit durant tot 
el matí. 
La segona activitat, una Masterclass d’Estiraments i Respiracions  la va dur a terme la 
Berta Serrat,  Membre de la Secció de Girona del CFC. Va consistir en una exposició de 
45 minuts explicant la importància dels estiraments en l’esport, en explicar una rutina 
senzilla d’estiraments abans i desprès de l’esport, la importància de saber com respirem i 
mantenir el diafragma en bona forma, i la importància de mantenir les respiracions quan 
estem fent esforç físic. 
 
La Jornada ha tingut molt d'èxit d'assistència i totes les activitats han tingut molta 
afluència. Des de la secció estem molt contents ja els darrers anys les masterclass ens 
havien funcionat molt bé però portàvem temps buscant una activitat que pogués fer més 
visible treball més actiu que duem a terme els fisioterapeutes. Amb el circuit de 
propiocepció vàrem aconseguir arribar molt a la gent i en tot moment va estar ple. 
Igualment la masterclass va aconseguir cridar molt l’atenció de la gent i va quedar molt 
clar el concepte que es buscava donar amb les dues activitats. 
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També volem destacar el gran paper de les Fisioterapeutes que hi ha hagut aquest any, ja 
que van col·laborar molt activament en tot moment. Ens hem guardat el contacte per futurs 
esdeveniments. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Berta   

 
 
8. REUNIÓ TRIMESTRAL 
 
El passat 11 de Març l’Ester Salom, va assistir a la reunió trimestral via Skype. 
L’ordre del dia serà el següent: 
  

1.       Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2.       Procés de renovació de les seccions 
3.       Reunions anuals 
4.       Jornades territorials 
5.       DIFT 
6.       30è aniversari 
7.       Precs i preguntes 

 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència reunió trimestral Ester Salom  

 
 
 
9. MISSATGE DE CONTACTE 
Nom/Empresa: Olga Rodríguez Tve a Girona 

Correu electrònic: olga.rodriguez.pinto@rtve.es 

Telèfon: 619335598 

Assumpte: Entrevista X informatiu tve 
 
Bon dia. 
Ens agradaria entrevistar un/a fisioterapeuta que ens expliqui exercicis per fer a casa i evitar que el 
sedentarisme perjudiqui ossos i músculs. Seria possible fer entrevista dijous matí? Estaria bé poder rodar 
com el/la fisioterapeuta fa els exercicis que proposa. Moltes gràcies. Sóc l'Olga Rodríguez de la delegació 
de tve a Girona i seria per l'informatiu de Catalunya i possiblement pel Telediario d'àmbit estatal. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb Sòl Pelvià i Dr. Joan Melendez Berta Serrat  
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10. REORGANITZACIÓ CÀRRECS SECCIÓ 
Els càrrecs queden : 

- Coordinació: Esther Gil 
- Cocoordinació: Berta Serrat 
- Secretari: Xavi Angelats 
- Formació: Tots 
- Comunicació: Ester Aranda 
- Proves Esportives: Xavi Angelats i Imma Soler 
- Correu: Imma Soler i Esther Gil 
- Xarxes socials: Esther Gil i Imma Soler 

 
Sol·licitem obrir convocatòria extraordinària per nous membres per la Secció.  
Comuniquem a Jesús Almazán que és el nou membre de la secció territorial de Girona.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 

 
Precs i preguntes 
SAMARRETES SECCIÓ ??? 
 
REVISAR FORMACIÓ. 
 
Torneig 3x3 Caldes.  
 

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les  20.00h 

 
Data propera reunió 
20 d’abril. 

 
Coordinadora      Co-coordinadora 
Esther Gil           Berta Serrat 
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