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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 8 Hora d’inici: 20.30h Data: 20/09/2018 

 
Assistents: 
Coordinadora ☒  Ester Aranda Cocoordinadora ☒ Nuria Fuentes 
☒ David Sánchez ☒ Esther Gil ☒ Berta Serrat 
☒ Irene García   
 
Ordre del dia 

1. Formació.  
2. Proves esportives. 
3. Sinistre seu col·legial Girona. 
4. Reunió EUSES. 
5. Reunió Associació “Lluito per tu”. 
6. I Jornada d’incontinència fecal. 
7. Reunió de presidents. 
8. Reunió trimestral seccions. 
9. DiFT. 

 
1. Formació  

 
- Apràxia: 29 de setembre, de Roberta Ghedina, es valora tornar a promocionar-lo. 

Coordina: Ester Aranda. 
- ST Ecografia: Proposem divendres 30 de novembre a la tarda o dissabte 15 de 

desembre 2018. Coordina: David Sanchez i Berta Serrat. 
- Farem el curs becat sobre Fisioteràpia Respiratòria no instrumental amb l’Imma 

Castillo, el 10 i 11 de novembre. Coordina: Núria Fuentes i Irene García. 
- Mobilització de la Sedestació a la Marxa, per al dissabte 1 de desembre. Coordina  

Esther Gil. 
 

FORMACIÓ 2019  
- Conferència fiscal: proposem el dia 30 de març de 2019 juntament amb la reunió 

anual. 
- Espatlla: Xavier Vericat 
- Respi avançat Imma Castillo es realitzarà el 18 i 19 de maig de 2019 
- ST Running: Miki Martínez 
- ST Tècniques ventilatòries: Imma Castillo el dissabte 9 de novembre de 2019 
- Proposem realitzar la formació de vertigen, amb en Santiago Crucci, i Adaptacions 

de Carles Salvadó. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  
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2. Proves esportives 
Al setembre hem tornat a contactar amb l’Ajuntament per la col·laboració amb la Mitja 
Marató de Girona i ens han confirmat que no es portarà a terme. 
Ens mantindrem amb contacte amb la associació Lluito per tu i Multicapacitats per fer 
col·laboracions conjuntes en diferents activitats esportives. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Nuria Fuentes  

 
3. Sinistre seu col·legial Girona 
Es van trobar desperfectes a la paret contigua al Col·legi Oficial d’Infermeria de Girona 
(CODIGI), la qual estan fent obres. Se’ls va informar dels fets i de seguida s’han ofert a 
arreglar-ho. 
Després de parlar amb el Carlos Moret (assessor del CODIGI), em vaig posar en contacte 
amb el seu aparellador Tono Masso, vam quedar el 30 de juliol per tal d’esbrinar com havien 
aparegut els desperfectes i quina solució hi poden donar. 
A causa d’una sèrie de forats que han hagut de fer per tal de passar-hi unes canonades amb 
la serra de disc van perforar la paret del CFC de Girona. Així doncs, amb els constructors 
ho repararan i repintaran si és necessari. Els vam deixar la còpia de les claus que tenien el 
Col·legi Oficial de Metges de Girona i les van retornar un cop acabades les tasques. 
 
S’han mostrat atents i amb interès per solucionar-ho tan aviat com els sigui possible. Han 
arreglat les 3 zones de desperfectes, fins i tot una l’han pintada. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Ester Aranda  

 
4. Reunió EUSES 
El passat 18 de setembre, l’Ester Aranda i l’Esther Gil es varen reunir amb la Núria Puigtió, 
actual coordinadora de pràctiques d’EUSES i Sílvia Roche, directora d’EUSES Alumni. 
 
Des de la Secció valorem molt positivament aquesta possible col·laboració. Apostem per fer 
factible la signatura del conveni conjunt entre EUSES-CFC per poder anar a la mateixa 
direcció per la Fisioteràpia, unint la universitat de la zona amb el col·legi professional, això 
facilitaria moltes activitats i donar una bona imatge al futur o recent col·legiat i a la població 
en general. 
  
Properament ens posarem en contacte amb el Mariano Gacto (director de grau de 
Fisioteràpia de l'EUSES), per poder coordinar-nos i programar millor les propostes de 
formació continuada. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Ester Aranda i 

Esther Gil 
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5. Reunió associació “Lluito per tu” 
 El passat dia 17 ens  vam reunir amb el vicepresident de l’associació sense ànim de lucre 
“Lluito per tu” . 
El principal tema a tractar era el DiFT 2018 on els beneficis de les donacions econòmiques 
voluntàries dels participants anirà per ajudar en la seva causa. Els vam explicar el recorregut 
de la marxa i la necessitat de voluntaris en punts conflictius de la marxa per ajudar a qui ho 
pugui necessitar. Ens van dir que durant aquesta setmana ens confirmarien el número de 
voluntaris que poden col·laborar amb nosaltres el dia 20 d’octubre. Aquests voluntaris serien 
familiars i membres de l’associació. A més van mostrar el seu interès en fer difusió de la 
jornada a través de les seves xarxes socials. 
Aprofitant la trobada ens van parlar de la jornada POSA’T AL MEU LLOC que estan organitzant a 
la ciutat de Girona per al dia 2 de desembre, coincidint amb el dia internacional de la discapacitat 
juntament amb l’associació Multisicapacitats. La jornada es farà a la plaça 1 d’octubre i allà hi ha 
reservat lloc per a 30 parades, entre elles: els Bombers de Girona (mostraran com treuen els accidentats 
d’un cotxe), Eurofirms que parlarà de la integració dels discapacitats en el mon laboral, els gossos 
pigall de l’ONCE, es faran cates a cegues i tallers sensorials per a nens i adolescents. Vam parlar que 
seria interessant que el col·lectiu de fisioterapeutes hi tingues representació. Cada entitat es portarà el 
seu envelat i pot organitzar l’activitat que li resulti més interessant. Havíem pensat en la següent opció: 
exercici terapèutic usuari - cuidador. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Esther Gil i Ester 

Aranda 
17/9/18 
 

 
6. I Jornada d’Incontinència fecal 
El passat 18 de setembre de 2018, a les 17.00 h,  l’Auditori Josep Irla va acollir la  I Jornada 
d’Incontinència Fecal (IF) i la presentació de la delegació d’ASIA a Girona. 
 
A la Jornada hi va intervenir una regidora de l'Ajuntament de Girona (Eva Palau), la 
presidenta de l'ASIA (Àngels Roca), la delegada de Girona de l'ASIA (Maite Carreras) i 
l'equip de professionals sanitaris que tracten aquest trastorn; cirurgia general, de colorectal, 
infermeria i Fisioteràpia. 
  
En representació de la Fisioteràpia, la Sra. Marta Jiménez (fisioterapeuta de l’Hospital Santa 
Caterina i d'un centre privat), va parlar de la rehabilitació en el diagnòstic i tractament de la 
IF, explicant possibles protocols però defensant la individualitat de cada cas i sempre tenint 
clar el factor desencadenant de la IF. També va exposar la necessitat de consultar al 
fisioterapeuta un cop finalitzat el tractament com a mínim un cop a l'any per fer revisions i 
fer un bon manteniment. Dins la ponència va fer incís en la importància de la prevenció.  
 
Estem molt agraïts que ens convidssin en aquesta Jornada i que cada cop es tingui més en 
consideració la figura del/a fisioterapeuta dins l'àmbit sanitari. Tot i així com va dir la Marta 
Jiménez, hi ha pocs fisioterapeutes experts en aquest camp, atès que la IF encara és una 
gran desconeguda. 
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Cal seguir treballant per fer visible la nostra professió i mostrar la importància que té, 
sobretot dins d'un equip multidisciplinari i en el sector de prevenció per evitar intervencions 
quirúrgiques. 
  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Ester Aranda  

 
7. Reunió de presidents  
S’ha anul·lat la reunió de presidents. Des del COIGI, el tema a tractar ho comunicaran amb 
els assessors dels col·legis. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Esther Gil i Berta 

Serrat 
 

 
8. Reunió trimestral seccions 
El proper 26 de setembre, a les 19.00 h hi ha reunió trimestral de seccions via Skype.  
 
L’ordre del dia és: 

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

Si voleu afegir cap punt a l’ordre del dia només cal que m’ho digueu. 
Us agrairem que ens digueu qui es connectarà a la reunió i el seu nom d’usuari a Skype. 
Salutacions, 
Hi assistirà: Irene García 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Ester Aranda  

 
9. DiFT 
Es realitzarà el 20 d’octubre. El títol del DiFT serà: “Som-hi tots”. 
 
Sortirem del Parc Tecnològic de la Creueta, Girona i es farà una marxa curta (2.400m) i una 
de llarga (6.200m aquesta arriba fins a Quart). Estem pendents de la confirmació de la 
instància feta a l’Ajuntament de Girona per part del CFC, depenent de les demandes de 
l’Ajuntament de Girona es tramitarà per tenir una ambulància. 
 
L’Ester Aranda i l’Esther Gil es van reunir presencialment, el passat 18 de setembre, amb 
l’associació “Lluito per tu” i hem acordat que aportaran d’entre 15-20 voluntaris (la majoria 
familiars o que els tauran de l’associació amb qui solen col·laborar “Multicapacitats”), se’ls 
ha explicat el procediment de la col·laboració econòmica (inscripció presencial i la voluntat 
en una urna, posteriorment es farà un acte per entregar un xec formal) i l'organització de la 
jornada del DiFT. Adjuntem Informe d’activitat. 
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Contactes i tràmits realitzats: 

- DIPSALUT: contarem amb marxandatge (100 carmanyoles d’amanida) i 2 envelats 
de 3x3. 

- DECATHLON: finalment l’arc inflable de sortida i arribada els tenen cedits a un altre 
esdeveniment. 

- ANELA: Confirmen la seva col·laboració, ens donaran unes 100 compotes 
aproximadament.  Demanen que els enviem fotografies. 

- VICHY CATALAN: Ens informen que no poden col·laborar amb nosaltres. 
- POMA DE GIRONA: Col·laboren amb 200 pomes. Demanen que els enviem 

fotografies. 
- DANONE WATERS: Confirmen que ens deixen 1.296 ampolles d’aigua de 50cl. 
- EUSES: Col·laboraran amb alumnes voluntaris o de pràctiques. 
- EUSES Alumni: Faran divulgació i aportaran marxandatge. 

 
Des del CFC ens han ajudat amb: 

- La tramitació  de la sol·licitud per realitzar el DiFT a l’Ajuntament de Girona, amb els 
permisos necessaris. L’Ajuntament ens pot facilitar, cons, tanques i cintes per indicar 
el camí. 

- Lloguer d’altaveus i micròfon (així com un generador). 
- Edició i realització de pòsters, fulletons i publicitat necessària. 
- Facilitació d’urna per introduir la voluntat dels participants. 
- Per fer les inscripcions prèvies al dia del DiFT sortirà a la web del CFC, demanarem 

les dades, contacte i talla de samarreta. 
- Samarretes i gymsac del DiFT d’enguany 
- Missatger per recollir i retornar el material facilitat per les entitats: 

- 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 9 a 13 h 
- 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 

 
Per tal de realitzar una bona difusió de l’activitat la informació resumida és: 

· Nom de l’activitat: “Som-hi tots” en celebració del DiT18 
· Tipus d’activitat: Marxa popular 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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· Data: 20 d’octubre 
· Horari: 8-14 h. La marxa popular s’iniciarà a les 9.30 h 
· Sortida: Parc Tecnològic de la Creueta, Girona. Coordenades 41º58’02.7”N 

2º50’16.3”E, al costat d’un parc saludable que hi ha a la zona. 
· Recorregut: marxa curta (2.400m) i una de llarga (6.200m aquesta arriba fins a 

Quart). Els dos són circulars, tornen pel mateix lloc. 
· Empreses col·laboradores o patrocinadors i el seu logo. DIPSALUT, ANELA, 

DANONE WATERS, AJUNTAMENT DE GIRONA, POMA DE GIRONA, EUSES 
I EUSES ALUMNI. El logotip de l’ “Associació lluito per tu” que sigui el més 
visible. 

· Mida dels pòster: Estàndard, com l’any passat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Organitzar la Marxa  Tots  

 
Precs i preguntes 
 

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les 22.00 h. 

 
Data propera reunió 
Dijous, 20 setembre 20.00 h. 

 
Coordinadora      Cocoordinadora 
Ester Aranda           Núria Fuentes 
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