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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 6 Hora d’inici: 21.30 h Data: 17/06/2019 

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

1. Formació.  
2. Conferència sòl pelvià. 
3. EUSES. 
4. Proves esportives. 
5. Jornades. 
6. Reunió anual. 
7. DiFT 19. 
8. Aspectes de la seu. 
9. Comissió Hipoteràpia. 
10. Reunió trimestral. 

 
 

1. Formació  
 

 
FORMACIÓ 2019  

- 18 i 19 maig: Curs Fisioteràpia Respiratòria avançada amb l’Imma Castillo. S’adjun  
informe d’activitat, breu pel Noticiari i fotografies. 

- 25 de maig reunió anual + conferència Running. S’adjunta informe d’activitat. 
- 15-16 i 29-30 de juny: Curs d’espatlla per Xavier Vericat. Es cancel·la per fal  

d’inscrits. Restem a l’espera de nova data, proposem becar la formació. Coordine  
la Berta i Xavier. 

- 13 de juliol: Jornada “Noves tecnologies”. 
- Pendents de confirmació de si el curs de Síndrome de Dolor Miofascial es farà  

Girona en les dates:  
o 27, 28 de setembre 
o 8, 9, 22, 23 de novembre 
o 13 i 14 de desembre 

- Octubre: ST Ecografia. Pendent confirmació de ponent i data. Pendents de qu  
ens confirmin i ponent. 

- 9 de novembre: ST Tècniques ventilatòries. Cal contactar amb la ponent per fer u  
possible canvi de data. 
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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. 
 
FORMACIÓ 2020 
 

- 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. CONFERÈNCIA SÒL PELVIÀ 
El Dr. Joan Melendez 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 menystinguda. 
Com aconseguir el diagnòstic correcte a través de l'anamnesi i, si cal, 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. Proposem realitzar aquesta conferència 
juntament amb la reunió anual del 2020. Cal saber dates disponibles del ponent. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 

3. EUSES 
A la coordinació inicial que vam fer el mes de novembre per informar-nos de les formacions 
continuades planificades per al curs escolar, vam observar que el Curs d’espatlla coincidia 
amb un de seu programat al mes d’abril. Recentment, hem vist que l’han reprogramat com 
a seminari i per al 15 de novembre, el mateix dia que nosaltres.  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Ens hem posat en contacte amb ells per notificar-los el nostre desacord i la falta de 
comunicació entre les dues parts, ja que l’objectiu principal de la coordinació és oferir una 
formació variada i ben distribuïda a tots els col·legiats de la zona. 
 
S’han posat en contacte amb nosaltres per tal de convidar-nos a l’acte de graduació de la 
primera promoció de Grau en Fisioteràpia Internacional que tindrà lloc el divendres 5 de 
juliol a les 12.00 h al Paranimf de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts 
Catalanes, 55, 08007 Barcelona. Cal confirmar assistència a 932630224 o a 
physiotherapy@euses.cat (si no pot ningú de la Secció es pot proposar que hi vagi algú de 
BCN o de Junta com a representació del CFC). Tot i això no hem rebut la invitació formal 
per assistir a l’acte de graduació de Girona d’aquest mes de juny. 
 
Sol·licitem que algú de la Junta pugui assistir a l’acte de graduació del Grau en Fisioteràpia 
Internacional atès que es realitza a Barcelona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 

4. 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 
donar clínics de divulgació de la Fisioteràpia, adaptats a cada esport. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Xavier  

 
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 (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 

9.00 h Acreditació i entrega de documentació  

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  

http://www.fisioterapeutes.cat/
mailto:physiotherapy@euses.cat
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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  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 

6. REUNIÓ ANUAL 
Es va dur a terme el passat 25 de maig, juntament amb la conferència sobre “Running: 
Màrqueting vs Ciència”  
 
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! 

 
Realització PowerPoint: Ester Aranda. 
Hi van assistir: Ester, Núria, Imma, Esther 
 
Adjuntem informe d’activitat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 

7. DIFT 19 
El DiFT d’enguany serà sobre 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. 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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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 del preu del lloguer dels pals segons la Cristina Borràs, adjuntem 
contacte del Nordic Walking Girona). Proposem que els beneficis vagin destinats 
a les dues associacions. 

· Temàtica: Trastorns congènits, 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: 8h-14h. La marxa nòrdica popular s’iniciarà a les 9.30h 
· 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 
del circuit a: https://naturalocal.net/ca/rutes-catalunya/rutes-girona/rutes-
gavarres/parc-ribes-del-ter-i-devesa#girona#ruta   

· Mida dels 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 9h a 13h 
- 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 

http://www.fisioterapeutes.cat/
http://www.girona.cat/turisme/cat/itineraris_devesa.php
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
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- 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 hi van col·laborar. Moltes 
gràcies. 
 
Contactes pendents a realitzar participants en la col·laboració: 

- 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/ 

- Nordic Walking Girona 
- Cristina Borràs info@nordicwalking-girona.com i 687 40 56 27 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
8. ASPECTES DE LA SEU 
Pel que fa el tema de neteja, ens hem posat en contacte amb la Sra. Hortènsia del servei 
de neteja per demanar que es faci setmanal els divendres, atès que les formacions són els 
dissabtes. Ens ha comentat que el preu incrementaria a 60€, hem acordat que quan faci el 
replà entri a mirar la seu, si li cal una passada ho farà, si no, no. 
 
Pel que fa a les claus, hem trobat les de la porta lateral, hem creat uns fulls d’informació 
enquadernats per posar a la porta principal amb les indicacions pertinents per accedir a la 
porta lateral, així com el telèfon de contacte de la seu perquè puguin trucar si hi ha algun 
problema el dia de la formació. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
9. COMISSIÓ HIPOTERÀPIA 
La coordinadora de la Comissió d’Hipoteràpia del CFC, Laura Pérez, s’ha posat en contacte 
amb nosaltres per saber quins centres de neurorehabilitació hi ha per la zona gironina i quins 
centres hípics fan teràpia amb cavalls amb algun fisioterapeuta al càrrec. 
 
Fem llista:  
 
Equinoteràpia:  
Mas Alba (Girona) 
Can Garrofa (Vilablareix) 
Itaca (Bescanó) 
Arran de Terra (Vilobí d’Onyar) 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/
mailto:sroche@euses.cat
mailto:info@aacic.org
mailto:meritxell.torres@impulsate.org
http://impulsate.org/
mailto:info@nordicwalking-girona.com
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Neurorehabilitació:  
Endavant (Girona) 
Neurocentre (Sarrià de Ter) 
Ciner (St Julia Ramis) 
 
Enviar per mail 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
10. REUNIÓ TRIMESTRAL 
El passat dissabte 15 de juny es va realitzar la reunió trimestral amb les seccions i Junta de 
Govern a La Seu d’Urgell. La Secció de Girona es va connectar via Hangouts. 
Temes tractats: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (adjunta) 
2. DiFT 2019 

12 de juliol termini màxim d’enviament de propostes per realitzar permisos i tràmits per al 
28-29 de setembre. 

3. Pla de divulgació de la Fisioteràpia 
Les seccions poden proposar activitats, xerrades, conferències, tallers, convenis amb 
hospitals, associacions, etc. per tal de divulgar la Fisioteràpia entre la població protegint i 
donant visibilitat als fisioterapeutes. 
 
Des de la Secció de Girona proposem 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 oferir clínics de divulgació de la Fisioteràpia, adaptats 
a cada esport. 
  

4. Formació 2020 
5. Qüestions organitzatives (fotografies, liquidacions de despeses) 

Cal enviar fotografia renovada de les seccions pels canvis de membres que hi ha hagut. 
Les liquidacions es fan el dia 15 cada 3 mesos, cal enviar les despeses abans de finals de 
mes. 

6. Precs i preguntes 
Propera reunió trimestral al setembre en línia, pendents confirmació de data. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
Precs i preguntes 
Sol·licitem un esborrador per a 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 
oferir clínics de divulgació de la Fisioteràpia, adaptats a cada esport. 

 
  

http://www.fisioterapeutes.cat/


 

 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 
Pàgina 8 de 8 

 

 
www.fisioterapeutes.cat 

 

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

 
Data propera reunió 
8 juliol 21.00 h. 

 
Coordinadora      Co-coordinadora 
Esther Gil           Ester Aranda 

http://www.fisioterapeutes.cat/

