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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 09/2017 Hora d’inici: 20.00 h Data: 20/10/2017 

 
Assistents: 
Coordinador  Carme Casellas Sotscoordinador  Ester Aranda 

 David Sánchez  Núria Fuentes  Berta Serrat 
 Irene García  Esther Gil  Miquel Puig 

 
Ordre del dia 

1. Formació: Properes formacions 2017 – 2018. 
2. Valoració DiFT ’17. 
3. Reunions itinerants: Platja d’Aro. 
4. Nit de la Fisioteràpia. 
5. Reunió trimestral via Skype. 
6. XII Jornades del Comitè d’ètica a Girona. 
7. Proposta col·laboració EUSES. 
8. Renúncia de Miquel Puig com a membre de la Secció. 

 
1. Formació: Properes formacions 2017 - 2018 

 
- Curs de Punts Gallet i Punció Seca 

Resten els darrers 2 seminaris del mes de novembre amb Miki Martínez i 
Claudio Rovira, els propers 11-12 novembre i 25-26 novembre. 
Els gestiona l’Esther Gil, que fa una valoració dels dos primers seminaris:  
Durant el primer seminari (23-24 setembre) el professor va ser en Xevi Sala i 
vam tractar conceptes teòrics del dolor miofascial i ens vam introduir en la 
punció superficial. El segon seminari, amb Marc Lari, va ser molt més pràctic, 
on ja ens vam iniciar en la punció profunda.  
L’assistència va ser del 100%. 
 

- ST d’Ajudes tècniques i fragilitat  
El coordinaven l’Ester Aranda i la Irene Garcia i el va impartir el Roger Gómez, 
fisioterapeuta i cofundador de Quvitec (Centre d'Ajudes Tècniques SL) i docent 
de cursos teòrico-pràctics de sedestació i ajudes tècniques. 

           Primerament es va fer una breu introducció del marc legal, es va remarcar la 
           importància de la transferència, es va explicar el sistema de sedestació  
           (prevenció i posicionament) i per últim es va ensenyar diferents dispositius per a  
           la disminució de les contencions físiques. 
           En acabar el Seminari vam conèixer els diferents productes de suport per  
           eliminar les contencions físiques i prevenir caigudes i els dispositius de  
           plesoassistència (risc de fugida). Es van oferir alternatives a les contencions     
           físiques. Els assistents van sortir molt contents de la formació, podent aplicar 
           els coneixements l'endemà mateix del seminari tècnic. La dinàmica d'en Roger 
va agradar molt i hi va haver molta complicitat i participació. 
Hi havia inscrites 10 persones, tot i que a l’últim moment, 2 no es van presentar. 
Durant el seminari tècnic va sorgir la idea de fer les formacions entre setmana, per 
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això proposem realitzar una enquesta als col·legiats gironins per saber si tenen major 
disponibilitat entre setmana al matí, tarda o els caps de setmana, i establir així les 
formacions per millorar l'assistència 
 

- Curs CORE: 19 i 20 de gener, coordinat per la Irene, la Núria i la Carme. 
- ST 4M: 10 de març, dirigit pel Xavier Vericat. 
- ST Apràxia: 20 de maig, dut a terme per la Roberta Ghedina. 
- ST Eco: Pendents de concretar data. 
- Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lador Automàtic (DEA). Pendents de 

concretar data. 
- Conferència fiscal: pendents de concretar la data. 

 

 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Curs de Punts Gallet i Punció Seca Esther Gil  
ST Ajudes tècniques Irene i Ester A  

 
 
 
 
 
 

2. Valoració DiFT ‘17 
 
El passat dissabte 30 de setembre, la Secció de Girona celebràvem el Dia Mundial de la 
Fisioteràpia amb activitats diverses pels ciutadans. 
El Parc del Migdia va ser el lloc escollit, un parc que sol ser de gran afluència els caps de 
setmana entre les famílies de la ciutat. 
Vam preparar una sèrie de tallers per a la població tenint en compte totes les franges 
d’edat: tallers de psicomotricitat amb la col·laboració de l’Associació de Psicomotricistes, 
un altre sobre envelliment actiu amb la col·laboració del fisioterapeuta Luis Soto i el darrer 
sobre abdominals terapèutics amb la col·laboració de la fisioterapeuta Núria Fuentes. 
Disposàvem de 30 cadires, 2 envelats, 1 punt de llum, 1 equip de so, 2 taules, tríptics de 
sòl pelvià, tríptics d’educació a les escoles, pòsters divulgatius del CFC, caramels, globus, 
samarretes tècniques, bosses, ventalls de cartró, aigua i fruita.  
 
Vàrem fer divulgació per la llista de Girona de col·legiats del CFC, i pòsters del DiFT 
Girona a centres de Fisioteràpia, centres cívics, ajuntaments, centres de dia, escoles, 
centres mèdics, etc. 
A primera hora va costar que la gent s’animés, sobretot en els Jocs Sensoriomotrius per a 
infants que va ser a primera hora, però de mica en mica es va anar animant i la gent que 
passejava es va implicar molt tant en la xerrada d’en Luis Soto com a la classe 
d’Abdominals terapèutics.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviament fotos i informe. Tots  

3. Reunions itinerants: Valoració Platja d’Aro i propera a Banyoles 
 

 
El dissabte 14 es va dur a terme la 4a Reunió itinerant que fem des de la Secció a Platja 
d’Aro, amb la conferència sobre la Fisioteràpia en el running a càrrec de l'Albert Massó, 
cap de fisioterapeutes d'SportCat i especialista en Fisioteràpia esportiva i readaptació a 
l'esforç. Ha parlat de la importància de saber escollir el calçat adequat per tal de prevenir 
lesions a la hora d'anar a córrer. També de la importància del treball multidisciplinari per tal 
de cobrir totes les necessitats per a tot esportista (podologia, nutricionista, metge, 
fisioterapeuta, entrenador personal, etc.). Ens ha fet alguna pinzellada de com portar un 
pla d'entrenament. També com valorar els corredors i com fer les exploracions tan en 
estàtic com en dinàmic tot aconsellant-nos quines aplicacions d'smartphone avui dia 
s'utilitzen més per tal de facilitar-nos les valoracions. Ens ha mostrat els tipus de petjada i 
quines lesions són més freqüents per a cada una de elles, com prevenir-les i un cop 
instaurades com tractar-les i com evitar que hi hagin recidives. 
Ha agradat molt la xerrada i hi ha hagut molta interacció amb els 12 col·legiats assistents, 
ja que la majoria dels que érem allà tractem amb esportistes diàriament i molts d'ells 
també són corredors. Al conferenciant li ha quedat una mica curtes les 2h, ja que hi havia 
molt per explicar i al final ha hagut de córrer una mica per acabar a l'hora.  
La gent, en general, ha quedat molt contenta i ha après nous conceptes i noves tècniques 
que desconeixien. Seria interessant, per a la pròxima vegada, fer un seminari, ja que és un 
tema que avui dia interessa atès que cada dia hi ha més corredors amateurs. 
 
La propera reunió itinerant es farà a Banyoles, amb una conferència sobre la fragilitat amb 
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Luis Soto, el proper 13 de gener de 2018. L’espai encara s’ha de concretar. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència i coordinació. Tots 13 gener 2018 

4. Reunió trimestral via Skype 

El passat 20 de setembre vam fer la reunió trimestral de seccions via Skype. 
Des de Girona vam acabar d’ultimar tots els preparatius per a la celebració del DiFT a 
Girona el següent 30 de setembre. Les altres seccions també van parlar dels seus actes 
per al DiFT. 
La propera reunió itinerant a Platja d’Aro també va ser un punt a detallar amb la 
col·laboració de l’Albert Massó amb la conferència sobre Fisioteràpia i running. 
A part d’això vam comentar algunes qüestions referents a la seu de la Secció com la 
possibilitat d’obertura de la persiana de l’edifici en les formacions, la neteja de la seu, que 
sembla estar descuidada i la possibilitat de fer una enquesta entre els col·legiats de fer les 
formacions entre setmana o bé, tal com les fem ara en cap de setmana, per tenir una 
millor afluència. 
I per últim, per la nostra part vam demanar que es fes pública la nova web del grup de 
Promoció de la Salut amb els col·legis professionals sanitaris integrants del Fòrum Sanitari 
i el Col·legi de Farmacèutics. Es divulgarà amb un escrit amb l’adreça web al Noticiari i un 
correu electrònic als col·legiats gironins. 
Vam parlar de la reforma dels Estatuts del CFC, la Jornada TIC i 2.0 i la Jornada de 
l’Esport de Barcelona, així com del proper Congrés de Fisioteràpia el proper 2018. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Propera reunió trimestral i Assemblea.  Desembre 

5. XII Jornades del Comitè d’ètica a Girona 
Es realitzarà el proper 24 de novembre des de  les 8.00 h, a l’Auditori Josep Irla de Girona. 
Estan centrades en la salut mental. Creiem que, encara que se’ns ha convidat a la 
Jornada, que dura tot el dia, no podem treure-hi tot l’enriquiment que suposa la jornada per 
al Col·legi de Psicòlegs. 
Parlarem amb CFC per excusar la nostra assistència i enviar l’agraïment per haver-nos-hi 
convidat. 
Tot i així, intentarem fer difusió entre els col·legiats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Precs i preguntes 
Cal buscar sala per a la propera reunió itinerant a Banyoles per al 13 de gener de 2018. 
 

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

 
 

6. Promoció de la salut 
 
El grup de fisioterapeutes que col·laborava en el projecte de Promoció de la Salut amb els 
altres col·legis professionals sanitaris de la província, després de 5 anys de participació 
activa i diverses actuacions multidisciplinàries, ha pres la decisió de retirar-se amb el 
suport de la Junta del CFC, que ha agraït la feina elaborada durant aquests anys i que ha 
suposat ponts de treball amb els altres professionals dels altres col·legis de la província de 
Girona. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

7. Proposta col·laboració EUSES 
 
Restem a l’espera de saber com ha anat la reunió entre EUSES i el CFC per a poder fer 
col·laboracions en formació. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

8. Renúncia d’en Miquel Puig com a membre de la Secció 
 
En Miquel Puig ha deixat de ser membre de la Secció de Girona, a partir d’avui 20 
d’octubre, per raons professionals que l’impedeixen seguir col·laborant amb nosaltres.  
Tot i així, seguirà essent una ajuda externa molt important per a qualsevol activitat de la 
Secció. 
Li agraïm el temps que ha estat amb nosaltres. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

http://www.fisioterapeutes.cat/


 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 
Pàgina 5 de 5 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Data propera reunió 
Dimecres 15 de novembre a les 20.30 h. 

 
 
Coordinadora             Cocoordinadora 
Carme Casellas      Ester Aranda 
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