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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 2 Hora d’inici: 21.30 h Data: 18/02/2019 

 

Assistents: 

Coordinadora ☒  Ester Aranda Co-coordinadora ☒ Esther Gil 

☒ David Sánchez  Irene Garcia ☒ Berta Serrat 

   

Ordre del dia 

1. Formació.  
2. Proves esportives. 
3. DipSalut. 
4. Reunió trimestral. 
5. Jornades. 
6. Reunió anual. 
7. Impulsa’t. 
8. AECC Girona. 
9. DiFT 19. 

 

1. Formació  
 

FORMACIÓ 2019  
- 30 març: Coordinem tots. Conferència fiscal. Aprofitarem per realitzar la reunió anual 

del 2019. DATA CONFIRMADA 

- 6 abril: Coordinen l’Esther i l’Ester. Formació de vertigen amb en Santiago Crucci: 
Proposem ST i segons les valoracions, proposar curs per al 2020. DATA 
CONFIRMADA. 

- 18 i 19 maig: Respi avançat Imma Castillo. 
- 15-16 i 29-30 juny: Curs d’espatlla per Xavier Vericat. Coordinen la Berta i el 

David/Irene. DATA CONFIRMADA 

- 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. 
- Novembre: ST Tècniques ventilatòries: Imma Castillo, el dissabte 9 de novembre 

del 2019. 
 
Queda pendent: 

- La data del ST Running: Miki Martínez  
- Adaptacions de Carles Salvadó: Pendents del nou plantejament, de ST a curs. 

Restem pendents de la proposta del docent. 
 
Es valorarà la possibilitat de becar un curs anual 100%, i altres amb un % variable. 

 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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 Tots  

 

2. Proves esportives 

Vam assistir a la roda de premsa de la VII Jornada de l’Esport Femení el dia 15 de febrer. 
 
Han presentat l’acte els coordinadors de l’acte juntament amb l’alcaldessa de Girona i el 
delegat de la Diputació de Girona. 
 
Han presentat el contingut de la VII Jornada de l’Esport Femení de Girona que tindrà lloc 
el dia 10 de març a la plaça Salvador Espriu de Girona, de les 9.30 h a les 13.30 h. 
Aquest any han remarcat molt que comptaran amb 20 esports diferents i més de 25 
activitats. A més, s’hi uneixen el futbol sala i el Col·legi de Psicologia i, com a gran novetat, 
des del GEiEG i Radical Bikes, portaran “hand bikes” pe què la gent pugui provar el 
ciclisme per a discapacitats, així impulsar l’esport inclusiu. 
Han explicat que s’han realitzat 53 xerrades a tots els instituts del Gironès, per poder 
aproximar-se més als seus alumnes i a la importància que té l’esport, especialment l’esport 
femení. 
Aquest any també han creat un taller el dia 7 de març a l’EUSES on es faran xerrades i 
taules rodones sobre: els coachs esportius, els equipaments i calçats esportius i les dietes 
esportives, a càrrec de CAFE. 
 
També s’ha esmentat la importància de la promoció de l’esport femení de part de totes les 
entitats i sobretot en l’aspecte educacional, atès que encara hi ha molts esports que les 
“nenes” no poden o volen fer, i és simplement un tema social. 
 
La VII Jornada Esport femení serà el 10 de març. Enguany no farem taller, només la 
masterclass, per poca afluència. En motiu d’una petició específica de l’organització de la 
Jornada, al final la masterclass que farem serà sobre estiraments i exercicis respiratoris i 
serà a les 11.00 h. La ponent serà la Berta Serrat, membre de la Secció. 
El material necessari per a la masterclass serà terabands i globus. Us adjuntem formulari 
d’esdeveniment. 
També necessitem obsequis per donar als participants. 
Tal com ens ha demanat l’organització, ens coordinarem amb EUSES per tal de no solapar-
nos i anar en la mateixa direcció pel bé de la representació de la Fisioteràpia.  
Assistirà a la Jornada i coordina: Berta Serrat. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Berta  

 

3. DipSalut 

Seguim a l’espera de les conclusions i de com podem col·laborar en els nous projectes del 
DipSalut.  
 
En el correu de la Secció ens ha arribat una sol·licitud per participar en els possibles 
projectes del DipSalut; s’ha respost que quan hi hagi nous projectes, s’informarà. La 
col·legiada és la Montse Gómez, col·legiada 7908. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Coordinació correu electrònic. Ester Aranda  

 

4. Reunió trimestral 

El passat 29/01/2019 hi va haver la reunió trimestral, amb l’assistència de l’Ester Aranda. 
Es va parlar de: 
1.       Línies estratègiques de Junta de Govern 2019. 
2.       Pressupost de les seccions. 
3.       Calendari de reunions itinerants Junta de Govern. 
4.       Preparació del DiFT. 
5.       Calendari de Jornades. 
6.       Calendari de formació 2019. 
7.       Nova resolució de seccions. 
8.       Precs i preguntes. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Ester Aranda   

 

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 de la 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 

Realitzem la Reunió anual el 30 de març. 
Esperem saber les propostes del càtering amb Casa Moner. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Tots  

 

7. Impulsa’t 

Responem a la Meritxell d’Impulsa’t: 
Hola Meritxell, bon dia. 
Sóc l'Ester Aranda, de la Secció de Girona del Col·legi de Fisioterapeutes. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Vam comentar la proposta que ens vau fer amb la Junta de Govern. Malauradament des de 
l’entitat no podem divulgar/publicitar la vostra iniciativa entre els fisioterapeutes col·legiats, 
ja que des del Col·legi de Fisioterapeutes s'està treballant per donar una imatge de la 
Fisioteràpia totalment apartada dels massatges per tal de diferenciar-nos dels mal 
anomenats "massatgistes". Seria possible canviar la nomenclatura a una "sessió de 
Fisioteràpia" o de "Teràpia manual" de 30 minuts en comptes de "massatge". 
Esperem que ho pugueu comprendre, és una lluita difícil i cal anar-hi al 100%. 
  
Seguim en contacte, 
  
Moltes gràcies, 
  
Ester Aranda Salom 
Coordinadora de la Secció Territorial de Girona 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Ester Aranda  

 

8. AECC Girona 

Des de l’AECC Girona, la Sra. Cristina Orri (Dept. de Comunicació, organització 
d’Esdeveniments i captació de fons) s’ha posat en contacte amb nosaltres per tal d’invitar-
nos a un sopar solidari en motiu del 65è Aniversari de l’AECC Girona. 
 
El sopar se celebrarà el proper divendres 12 d’abril de 2019, a les 20.30 h. a la Fortalesa 
de Sant Julià de Ramis. Tots els diners obtinguts en aquest sopar es destinaran a l’AECC-
Catalunya contra el Càncer de Girona que, a través de la seva Fundació Científica, dedica 
tots els seus esforços a la INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA. 

- En el transcurs d’aquest Sopar Solidari, tots els assistents podran degustar un aperitiu a peu 
dret al DOR RESTAURANT i un sopar gastronòmic a LA CÚPULA, preparat pel xef Jordi 
Cruz, 3 estrelles Michelin en el restaurant Àbac de Barcelona.  

- Així mateix, en el transcurs de la vetllada es gaudirà de col·laboracions i actuacions 
especials que aportaran música a la vetllada. També comptarem amb la presència de 
diverses personalitats del món institucional, de la política i de l’esport que han volgut donar 
així testimoni del seu suport. De la mà de les diferents empreses i patrocinadors que faran 
possible aquesta iniciativa, hi hauran obsequis, sortejos i moltes sorpreses més… 

- Desitgem poder comptar amb la seva companyia en aquesta nit tant especial per la nostra 
entitat i entre tots, fer-ho possible.   

-  
- L’import solidari és de 100€ 

 
Hem decidit que sigui la Junta de Govern que ens informi del que cregui més convenient a 
fer. També pensem que es podria proposar a l’AECC que es presenti en concurs per rebre 
els beneficis de la Jornada de Girona. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Tots  

 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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9. DiFT 19 

Des de Junta de Govern a finals de febrer-març ens passaran el model a seguir. S’hauria 
de tenir tot tancat al mes de maig amb la idea de 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: 

- ’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): 
- Meritxell Torres, coordinadora d’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  

 

10. Renovació Secció 

- Ha sortit una convocatòria extraordinària per introduir nous membres a la Secció de Girona. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Tots  

 

Precs i preguntes 

 

 

Aprovació de l’acta 

S’aprova l’acta a les  22.30 h. 

 

Data propera reunió 

18 de març 21.00 h. 

 
 
Coordinadora      Co-coordinadora 
Ester Aranda           Esther Gil 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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