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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 11 Hora d’inici: 20.00 h Data: 16/12/2019 

 
Assistents: 
Coordinador
a ☒ Esther Gil Co-coordinadora ☒ Ester Aranda 
 ☒ Berta Serrat ☒ Imma Soler ☒ Xavier Angelats 

   
Ordre del dia 

1. Formació.  
2. DIFT 19. 
3. Curs punció seca. 
4. Fòrum Sanitari. 
5. Conferència sòl pelvià - Reunió anual 2020. 
6. Proves esportives. 
7. Reunió Jornada “Posa’t al meu lloc” de Multicapacitats. 
8. Jornada “Posa’t al meu lloc” de Multicapacitats. 
9. Correu Secció. 
10. Xerrada sortides professionals. 
11. Reunió trimestral. 
12. Reorganització càrrecs Secció. 

 
1. Formació  

FORMACIÓ 2019  
- 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.  
o 8, 9 de novembre. Coordina: Xavi Angelats. 
o 22, 23 de novembre. Coordina: Ester Aranda. Adjuntem informe d’activitat 

i fotografies. 
o 13 i 14 de desembre. Coordina: Berta Serrat. Adjuntem informe d’activitat 

i fotografies. 
- 30 de novembre: ST Tècniques ventilatòries a càrrec de la Sra. Marta Sabaté, 

coordinadora de la Comissió de Fisioteràpia Respiratòria. Coordina: Ester 
Aranda. Adjuntem informe d’activitat i fotografies. 

 
FORMACIÓ 2020 

- Curs d’espatlla a càrrec de Xavier Vericat. Demanem que es pugui becar. 
CONFIRMAT en les següents dates: 

o Febrer: 28 i 29. Coordina Xavi 
o Març: 13 i 14. Coordina Berta 
o Divendres 5 hores i dissabtes 10 hores 

 
Coordinaran la Berta Serrat i el Xavi Angelats. 
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- Lesions NME EI. Ens proposen el 24 i 25 d’octubre 
 

- Curs ECO: Hem contactat amb la Comissió Neuromusculoesquelètica i ens 
han proposat a dos companys. Vindrà el que tingui més disponibilitat. Ens 
recomanen fer un curs de mínim 20 hores. Si es confirma que pot ser un curs 
de 20 hores buscarem dates amb aquests ponents. Demanem que es pugui 
becar. Coordinaran la Berta Serrat i el Xavi Angelats.  

- 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 Jesús Rubio. Pendents de data. 
 

- Síndrome clíniques lumbars amb la docent Cristina Arjonilla. Pendents de 
data. 

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

 
- ST Diagn. Neuro. Pendents de data. 

 
- SVB i DEA. Pendents de data. 

 
PROPOSTES ens informen que es passen per al curs 2021. 

- Es proposa Curs de 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. 
- 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 a Girona l’any 2021.  

 
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. Han passat la proposta a 
Junta, restem pendents de la resposta. 
  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  
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2. DIFT 19 
 
L’ASSOCIACIÓ ESTÀ PENDENT DE REBRE ELS BENEFICIS DE LA JORNADA. 
 
L’Associació AACIC CorAvant (Associació de cardiopaties congènites) s’ha posat en 
contacte amb nosaltres per tal d’agrair-nos la col·laboració que vàrem fer conjuntament pel 
DIFT. 

 
Restem a l’espera de saber quina quantitat se’ls abonarà com a donatiu de beneficis del 
DIFT, ja que s’està valorant d’augmentar l’import del que es va arribar a recaptar. 

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

Ester Aranda  
 

 
 

3. CURS PUNCIÓ SECA 
 
3r SEMINARI 
S'ha dut a terme el tercer seminari del Curs de “Tractament conservador i amb punció 
seca de la síndrome del dolor miofascial”. L'ha impartit el docent Miguel Ángel Martínez de 
l’equip docent de Travel & Simons.  
 
El seminari ha estat teoricopràctic, s’ha realitzat teoria i pràctica dels temes i músculs 
tractats, fet que ha facilitat que fos dinàmic i àgil, tant per als assistents com per al docent. 
 
Des de la Secció veiem necessari tenir un adaptador HDMI de Mac, ja que la majoria de 
docents porten Macs i quan els falla el seu adaptador no tenim altra opció que deixar el PC 
de la Secció, fet que complica la rapidesa i agilitat del curs. 
 
Hi ha una llitera que està trencada, caldria reemplaçar-la. 
 
S’adjunta fotografies i informe d’activitat. 
 
4t SEMINARI 
El segon cap de setmana de desembre ha tingut lloc a la seu de la Secció el quart i últim 
seminari del “Tractament conservador i amb punció seca de la síndrome del dolor 
miofascial”, a càrrec del ponent Carlos Jiménez Donoso de l’equip docent de Travell & 
Simons. 
 
El docent ha iniciat el seminari explicant el seu enfocament i treball dins d’aquest tractament, 
i com ho enfoca davant dels pacients. Després ha començat la part més pràctica explicant 
els principals músculs de l’extremitat superior, els seus punts gallets i el mètode de 
tractament. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Els alumnes han expressat que el curs seria millor si fos de 80 hores. Proposem fer-lo doncs 
en el format de 80 h per a pròximes edicions. 
 
S’adjunta fotografies i informe d’activitat. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència i coordinació del 3r i 4t seminari 
del curs. 

Ester Aranda 
 
Berta Serrat 

22 i 23 /11/2019 
 
13 i 14/12/2019 

 
4. FÒRUM SANITARI 
 
Hem contactat amb l’Isma per saber les properes reunions amb Fòrum Sanitari, l’última va 
ser el passat 17 de setembre: la propera estem pendents de confirmació per al proper 12 
de novembre a les 16.30 h.  
El Sr. Ismael Terrades ens informa que s’ha anul·lat la reunió del 12 de novembre i que ens 
informarà de quan fan la següent. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Seguiment de les reunions i possibles 
coordinacions. 

Ester Aranda  
 

 
5. 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 menys valorada. 
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 sector, contactarem amb la Comissió de Sòl Pelvià 
del CFC:  obugi@fisioterapeutes.cat 
Proposem realitzar aquesta conferència juntament amb la reunió anual del 2020. Cal saber 
dates disponibles del ponent. 
 
Ens hem posat en contacte amb el Dr. Joan Meléndez per saber la seva disponibilitat de 
dates durant els mesos de febrer i d’abril. Encara no ha respost, així que passem el contacte 
al CFC de Barcelona perquè pugui gestionar la coordinació. Un cop tinguem la seva 
proposta ens posarem en contacte amb la Comissió de Sòl Pelvià per poder aportar un 
fisioterapeuta a la taula rodona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Contacte amb la Comissió de Sòl Pelvià i el 
Dr. Joan Meléndez. 

Berta Serrat  
 

 
6. Proves esportives 
En Xavi Angelats i la Berta Puig han fet contacte amb la secció territorial de Girona de la 
Federació Catalana de Bàsquet per proposar la possible col·laboració del CFC amb la 
seva entitat. 
La idea és proposar realitzar xerrades, formacions encarades als entrenadors i jugadors 
dels diferents clubs de la província. 
Ex: Promoció de la salut, prevenció de lesions, com actuar en cas d’emergència i/o lesió. 
Taller d’estiraments, escalfament... 
Aquest projecte podria sortir de la partida pressupostària de divulgació de la Fisioteràpia. 
En Xavier Angelats i la Berta ja han redactat un projecte. Us l’adjuntem junt amb l’informe 
d’activitat. 
 
 
Jornada Esport femení diumenge 8 de març - Hem parlat amb l’organització per fer la 
proposta del circuit de propiocepció durant la jornada. Adjuntem formulari de l’esdeveniment. 
Us adjuntem formulari d’esdeveniment. 
Hem parlat amb la fisioterapeuta de l’equip de bàsquet femení de l’UNIGirona per fer una 
xerrada de prevenció de lesions i ens ha comunicat que no podrà estar present el dia de la 
jornada, però que podria fer una xerrada en dates pròximes. Hem enviat proposta a 
l’organització per saber si tenen més activitats pensades fora del dia de la Jornada; ens han 
contestat que ells ja no porten l’organització de les activitats fora de la Jornada, però que 
passen la nostra proposta al Departament d’Esports de la Generalitat que són els que ara 
ho porten, per si pot encaixar en una taula rodona que organitzen.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Xavi i Berta  

 
7. REUNIÓ JORNADA “POSA’T AL MEU LLOC” DE MULTICAPACITATS 
L'Associació Multicapacitats ens va convidar a la reunió informativa del passat 25 de 
novembre, a la qual hi van assistir una gran majoria de les entitats que participen a la 
Jornada de "Posa't al meu lloc" de l'1 de desembre. 
Primerament els membres de Multicapacitats i les diferents entitats assistents ens vàrem 
presentar.  
La Sra. Paquita va introduir la Jornada, que es durà a terme el proper 1 de desembre de 10-
14 h. Per al muntatge ens convoquen a les 8.00 h, excepte algunes entitats i els propis 
organitzadors de la Jornada que hi seran des de les 7.00 h. 
La Sra. Helena, tresorera de l’associació, va explicar que enguany hi ha 14 activitats més 
que l’any passat, és a dir unes 37. L’objectiu principal de la Jornada és donar visibilitat a 
l’associació i al col·lectiu a què es dirigeix. També va repassar i explicar les activitats que 
es duran a terme, totes són dirigides de forma popular i familiar. A l’escenari principal hi 
haurà actuacions (detallades al programa adjunt) i es realitzarà un sorteig de paneres amb 
tot d’obsequis que aporten les diferents entitats (des del CFC samarreta del DIFT, buf, 
bolígraf i alguna gym-sac). 
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Posteriorment va parlar el Sr. David, vicepresident de l’associació, que informa d’una 
pantalla led gegant a dalt l’escenari perquè es puguin visualitzar els tallers que farem les 
entitats des dels respectius estands situats a la plaça del Lleó i a la plaça Salvador Espriu. 
La Sra. Hermínia va repassar la ubicació dels estands i del plànol que ens varen facilitar 
(adjunt en fotografia), així com ens va informar que la zona de tiquets seria per vendre 
números per entrar al sorteig de les paneres i per fer el tast de xocolates de Can Roca i per 
als cafès Cornellà i per fer-se soci de l’associació. També va informar dels accessos amb 
cotxe per a les entitats; a la nostra es pot entrar pel c/ General Mendoza per carregar i 
descarregar material. Hi haurà zona blava reservada per a la Jornada, però aquesta és 
especial per a les entitats que porten menjar, beguda i animals. Es poden portar roll ups i 
pancartes per donar visibilitat a les entitats, no és necessari tenir un envelat. En cas de pluja, 
ens haurem d’adaptar com puguem o anul·lar la Jornada. 
El Sr. Jan és el responsable dels voluntaris, en total n’hi haurà uns 50 per ajudar a muntar, 
desmuntar i per altres moments que els puguem necessitar, ens dona el seu contacte de 
telèfon perquè el mateix dia, si ens calgués ajuda, li podem demanar i agilitzar el procés. 
El Sr. Isaac, fundador i president de l’associació, fa el tancament de la reunió donant les 
gràcies a totes les entitats assistents i informa que és la 3a edició que es realitza. 
 
Adjuntem plànol, tríptic, cartell i fotografies de la reunió. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la reunió. Ester Aranda 25/11/2019 

 
8. JORNADA “POSA’T AL MEU LLOC” DE MULTICAPACITATS 
 

El passat 1 de desembre, la Secció Territorial de Girona del CFC va col·laborar en la jornada 
organitzada per l’Associació de Multicapacitats, que tenia per lema “Posa’t al meu lloc”. 
 
Les diferents entitats que varen col·laborar en l’activitat van organitzar tallers i activitats dins 
del seu àmbit, esports adaptats i inclusius, exhibicions, actuacions, demostracions 
d’adaptacions, etc. Des de la Secció Territorial de Girona vam organitzar un taller sobre 
“Activitat física terapèutica per a usuaris i cuidadors”, dut a terme per la Sra. Alba 
Resplandis, experta en reeducació postural i en la direcció de grups terapèutics en usuaris 
amb necessitats especials i per a cuidadors i familiars. 
 
La Jornada va tenir una bona acollida per part de la població, i va ser una gran oportunitat 
per donar visibilitat a aquest sector, a les diferents associacions i entitats que vam participar 
i a la importància de la presència de cadascuna en aquest àmbit.  
 
Adjuntem informe d’activitat i fotografies 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Organització i assistència a la Jornada. Esther Gil, Xavier 

Angelats i Ester 
Aranda 

 
01/12/2019 
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9. CORREU SECCIÓ 
Hem creat un nou compte de Gmail per a la Secció, el correu és: 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Creació correu Gmail de la Secció. Tots  

 
 

10. XERRADA SORTIDES PROFESSIONALS EUSES 
El passat 13 de desembre es va realitzar la Xerrada de Sortides Professionals a l’EUSES 
Girona. Com cada any és un acte dirigit als alumnes de quart any. Primerament hi ha una 
xerrada d’EUSES Alumni de mans de Sílvia Roche i després del CFC, a on la Sra. Irene 
Martínez, com a representant del Col·legi, els va informar de la importància i els beneficis 
d'estar col·legiat i de les sortides professionals. Seguidament vam presentar la Secció 
Territorial de Girona, les tasques que hem portat a terme durant l'any i el programa previst 
de cara a l'any que ve. 
 
Com a Secció creiem important aquesta xerrada per donar visibilitat al Col·legi i aproximar 
la Secció als futurs nous fisioterapeutes i posar-nos a la seva disposició per si tenen 
qualsevol dubte. 
Tot i així ens trobem amb poc quòrum d’alumnes, ja que organitzen la xerrada en el mateix 
horari que tenen classes d'assistència obligatòria i entregues de treball de fi de grau. 
Enguany vàrem començar la xerrada amb 8 alumnes i la vàrem acabar amb 3, ja que van 
haver d’anar marxant per motius d’entregues i de classes…  
Per a l’any següent s’hauria de proposar a EUSES que reservin un dia per a la xerrada 
tant nostra com la d’EUSES Alumni per tal que no es perdin la xerrada i d’arribar millor als 
alumnes. 
 
Adjuntem informe d’activitat i fotografies 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Realització de la xerrada. Esther Gil i Ester 

Aranda 
13 desembre 2019 

 
11. REUNIÓ TRIMESTRAL I ASSEMBLEA GENERAL 
El proper 17 de desembre del 2019, hi haurà la reunió trimestral de les seccions territorials 
amb la Junta de Govern. Serà a la Seu del Col·legi de Barcelona a les 17.30 h amb el 
següent ordre del dia: 
1.       Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (adjunta) 
2.       Projectes 2020 
3.       Creació nova secció territorial: Catalunya Central 
4.       Procés de renovació de les seccions 
5.       Precs i preguntes 
  
Seguidament hi haurà l’Assemblea General. 
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Des de la Secció es connectarà via Skype l’Ester Aranda tota la reunió i l’Imma Soler es 
connectaran de 18-19.30 h. 
Aspectes a demanar: 

- Liquidacions 3r trimestre 
- Donatiu AACIC 
- Reemplaçar alguna llitera 
- Adaptador HDMI Mac 
- Samarretes Secció i agendes 2020 
- Becar percentatge formació 2020 de Girona 
- Alguna cosa més? 

  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència en línia a la reunió trimestral  Ester Aranda, Esther 

Gil, Imma Soler 
 
17/12/2019 

 
12. REORGANITZACIÓ CÀRRECS SECCIÓ 
Els càrrecs queden : 

- Coordinació: Esther Gil 
- Co-coordinació: Berta Serrat 
- Secretari: Xavier Angelats 
- Formació: Tots 
- Comunicació: Ester Aranda 
- Proves esportives: Xavier Angelats i Imma Soler 
- Correu: Imma Soler i Esther Gil 
- Xarxes socials: Esther Gil i Imma Soler 

 
Sol·licitem obrir convocatòria extraordinària per a nous membres per a la Secció.  
Ens informen que la renovació de seccions serà al març de 2020. Es decideix esperar en 
aquesta convocatòria ordinària per introduir nous membres i anar al mateix temps que les 
altres seccions. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
Precs i preguntes 
 
Ens passaran les liquidacions d’aquest trimestre. 
 
Des de la Secció veiem necessari tenir un adaptador de HDMI de Mac, ja que la majoria 
de docents porten Macs i quan els falla el seu adaptador no tenim altra opció que deixar el 
PC de la Secció, fet que complica la rapidesa i agilitat del curs. 
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Hi ha una llitera que està trencada, caldria reemplaçar-la. La resta estan començant a 
“pelar-se”, caldria alguna funda o talles per realitzar els propers cursos. 
 
Seguim a l’espera de la tramitació del donatiu i beneficis del DIFT19 per a l’AACIC, els 
hauríem de poder donar informació aviat. 
 
Adjuntem formulari de proposta formativa per al Curs d’ecografia. Des de la Secció ens 
agradaria poder destinar el pressupost de la Secció a becar aquest curs juntament amb el 
d’espatlla d’en Xavier Vericat.  
 
Si de cares al 2020 es tornessin a fer agendes del CFC, demanem si a la Secció podríem 
tenir 5 agendes grans. SAMARRETES SECCIÓ ??? 
 

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

 
Data propera reunió 
Dilluns, 16 de desembre a 21.00 h. 

 
Coordinadora      Co-coordinadora 
Esther Gil           Ester Aranda 

http://www.fisioterapeutes.cat/

