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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 6 Hora d’inici: 20.30 h Data: 19/06/2018 

Assistents: 
Coordinadora   Ester Aranda Cocoordinadora  Nuria Fuentes 

 David Sánchez  Esther Gil  Berta Serrat 
 Irene García   

 
Ordre del dia 

1. Formació.  
2. Inauguració Museu Medicina. 
3. Reunió itinerant juny: Figueres. Fisioteràpia aquàtica. 
4. Reunió trimestral i Assemblea general. 
5. Acte Graduació EUSES. 
6. Proves esportives. 
7. DiFT. 
8. Reorganització tasques de la Secció. 

1. Formació  
- Apràxia: 19 de maig, de Roberta Ghedina. S’HA SUSPÉS PER FALTA 

D’INSCRITS. Es valora tornar-lo a promocionar per al 29 de setembre.  
- ST Ecografia: Pendents de concretar per al segon semestre. 
- Conferència fiscal: seguim a l’espera de concretar la data, al segon semestre. 
- Farem el curs becat sobre Fisioterapia respiratòria no instrumental mitjançant la 

Inma Castillo, el 10 i 11 de novembre. 
- Mobilització de la Sedestació a la Marxa, per al dissabte 1 de desembre.  
- Fisioteràpia Aquàtica en pediatria: Carme Traserras. 2 juny a Figueres (itinerant). 

SUSPÈS PER FALTA D’INSCRITS. 
 

A causa de que les últimes formacions s’han anul·lat per falta d’inscrits valorem les 
enquestes que s’han dut a terme a 56 fisioterapeutes col·legiats de Girona i observem: 

- Preferència caps de setmana i matins 
- Durada d'entre 5-10 o 10-20 h 
- Temari  a) NME  

b) Neurologia  
c) Geriatria 
d) Sòl pelvià 
e) Pediatria, Oncologia i respiratori 

 

Per tant, d’ara endavant procurarem realitzar les formacions dins d’aquests paràmetres. 
 
Ens agradaria saber les estadístiques de mailing. 

 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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2. Inauguració Museu Medicina 

El passat 25 de maig hi va haver la inauguració del Museu de la Medicina a Sant Feliu de 
Guíxols. Es va fer una jornada de col·legis professionals sanitaris amb la presència  dels 
degans de cada col·legi. Finalment, per motius laborals, la Secció de Girona no va poder fer 
acte de presència, però sí que hi va assistir el nostre degà, Manel Domingo.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

3. Reunió itinerant juny, Figueres. Fisioteràpia aquàtica 
El passat 2 de juny estava pensat realitzar la reunió itinerant de Figueres sobre “Fisioteràpia 
aquàtica” a càrrec de la Carme Trasserras.  
Es va anul·lar per falta d’inscrits. 
 

Reprendrem les reunions itinerants de cares al gener del 2019, atès que l’agenda al segon 
semestre està molt atapeïda.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

4. Reunió trimestral i Assemblea general 
A la reunió trimestral del 20 de juny hi assistirà l’Ester Aranda, l’ordre del dia és: 

1- Aprovació de l'acta de la darrera reunió (adjunta). 
2- Seguiment activitats 2018. 
3- DiFT 2018. 
4- Precs i preguntes. 

 

Seguidament hi haurà la 43a Assemblea General del CFC, amb el següent ordre del dia: 
1- Memòria d’activitats del 2017.  
2- Aprovació de l’estat de comptes del 2017. 
3- Precs i preguntes. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

5. Acte de Graduació d’EUSES 
El passat dia 9 de juny va haver-hi l’acte de graduació de la promoció 2014/2018 dels graus 
en Fisioteràpia i en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, a l’Auditori de Girona, a la sala 
Xavier Montsalvatge, on hi va haver l’entrega de diplomes als estudiants graduats 
d’enguany. 
 

Com a representant de la Secció Territorial de Girona hi va assistir la Irene Garcia que va 
repartir els diplomes als graduats de Fisioteràpia juntament amb Mariano Gacto, Rafel 
Magrinyà (director acadèmic) i el Dr. José Antonio Donaire. 
Enguany hi havia aproximadament 300 nous graduats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assisència a l’acte Irene Garcia  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Precs i preguntes 
Ens hauríeu de confirmar les dates del ST d’Ecografia de cares al segon semestre. 

 

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

 

6. Proves esportives 
Al setembre tornarem a contactar amb l’Ajuntament per a la col·laboració amb la Mitja 
Marató de Girona, atès que es portarà a terme al novembre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Nuria Fuentes  

7. DiFT 
Es realitzarà el 20 d’octubre.  
S’ha contactat amb l’Eva de Tarragona, per informar-nos i guiar-nos de com van organitzar 
la cursa del DiFT.  
Per tal de poder valorar els punts on necessitarem suport de fisioterapeutes durant la marxa 
planejada per al DiFT d’enguany, el passat 17 de maig, la Irene Garcia va anar a valorar el 
terreny. 
Sortirem del Parc Tecnològic de la Creueta, Girona i fer una marxa curta (2400m) i una de 
llarga (6200m aquesta arriba fins a Quart). Adjuntem informe d’activitat i fotografies del 
recorregut. 
 

El títol del DiFT serà: “Som-hi tots”. 
 

Restem a l’espera de la resposta de l’associació ‘Lluito per tu’. Es va fer contacte a finals de 
maig mitjançant correu electrònic amb una carta explicant el tipus de col·laboració que els 
hi proposem, amb previ vistiplau de la Junta. 
 

La Berta contactarà amb la Roser per fer la instància a l’Ajuntament per reservar el circuit, i 
comentar els preus de la inscripció. 
La Irene contactarà amb el DipSalut per ajudar-nos a fer promoció i marxandatge. 
Es contactarà amb empreses locals perquè col·laborin amb beure i menjar. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Organitzar la Marxa . Tots  

8. Reorganització tasques Secció Girona 
Coordinadora: Ester Aranda  
Cocoordinadora: Núria Fuentes 
Secretari: David Sanchez   
Comunicació: Berta Serrat 
Proves esportives: Núria Fuentes i David Sanchez 
Formació: Esther Gil 
Xarxes Socials: Irene Garcia 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Data propera reunió 
Dijous 19 juliol 20.00 h. 

 
Coordinadora             Cocoordinadora 
Carme Casellas      Ester Aranda 
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