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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 08 Hora d’inici: 14.30 h Data: 14/09/2016 

 
Assistents: 
Coordinador  Carme Casellas Sotscoordinador  Ester Aranda 

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

Convidats               
 

Ordre del dia 
1. Formació. 
2. Reunió trimestral. 
3. Comunicació. 
4. Fundació Les Vetes. 
5. Promoció de la salut. 
6. Proves esportives. 
7. Pressupost. 
8. Fòrum. 

 
1. FORMACIÓ 

Hi ha previstes les següents formacions. 
Per al 2016: 
   - ST Higiene Nasal: 24 de setembre. Coordinen Ester Aranda, Esther Gil i Miquel Puig. 
   - ST Estabilització cervical amb Leandro Guttmann. Per al 15 d’octubre. Coordinen: Irene 
García, Berta Serrat i Núria Fuentes. 
 
Per al 2017 hi haurà: 
   - Curs de Neurodinàmia de Carles Munné. (BECAT). Pendents dates. 
   - Curs de Punts Gallet i Punció Seca, repartits en 4 seminaris (60 h) amb diferents 
membres de la Comissió de Neuromusculosquelètica (Xevi, Marc, Miki i Claudio). 
Pendents dates. 
   - ST Ajudes tècniques (a concretar). Pendents dates  
Proposem: 
   - ST Reeducant la Sedestació 
   - ST Tècniques de diagnòstic palpatori muscular 
   - ST Teràpia assistida amb gossos 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestionar dates a concretar. Tots  

 

2. REUNIÓ TRIMESTRAL  
El 14/09/16 es realitza la reunió trimestral via Skype. Hi assisteixen l’Ester Aranda i la 
Irene García. 
Es comenta la Jornada TIC 2.0 (previst per a l’1 d’octubre) amb pocs inscrits i es realitzarà 
en “streaming”. El DiFT (previst per al 9 d’octubre) que es farà a Lleida i les activitats 
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3. COMUNICACIÓ 

El passat 22 de juliol, es va realitzar entrevista amb la cadena SER, hi va assistir la Berta 
Serrat juntament amb Ramon Aiguadé de Junta. 
Es va tractar el tema actual de Fisioteràpia tant de Girona com en tot Catalunya des de 
feina, formació, universitat. Es va tractar l’intrusisme, la manca de places públiques i els 
motius pels quals la majoria van a França a treballar i per què els francesos vénen a 
estudiar aquí. Entre d’altres temes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Reunió amb cadena SER. Berta 22 de juliol 

 
4. Fundació Les Vetes 

Està tot organitzat i coordinat. S’està generant promoció i divulgació de la Jornada. 
El dia 20 i 21 d’octubre es farà acte de representació al sopar dels ponents internacionals, 
hi assistirà la Berta i l’Ester Aranda el dia 20 i la Carme i la Irene, el 21. Els dies 21 i 22 té 
lloc la Jornada hi assistirà la Irene García i, possiblement, l’Ester Aranda. 
 
És necessària més difusió a xarxes socials, globals i sobretot del concurs de 
comunicacions i/o pòsters. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestió i assistència. Berta, Ester, Carme i Irene 20 i 21 d’octubre 

 
5. Promoció de la Salut 
S’estan reiniciant els grups. La difusió a les xarxes socials està funcionant des de fa 
mesos amb un grup amb uns 700 membres i des de fa unes setmanes la pàgina de 
professionals de la salut. Es pengen mensualment una entrada al blog. El Twitter de 
promoció de la salut genera contingut diari i actualment hi ha més de 100 seguidors. El 
grup està pendent de generar un pressupost de creació del web i d’una formació interna 
sobre xarxes socials. 

matinals dirigides a la població. Des de la Secció de Girona hi assistirà la Carme Casellas, 
Berta Serrat, Ester Aranda, Núria Fuentes i Miquel Puig. 
L’Assemblea General es realitzarà al desembre a Barcelona el 14 o 21, pendents de 
concretar. 
Els membres de les seccions queden renovats, es canvia el reglament, a partir d’ara per 
renovar només caldrà un escrit (correu electrònic o postal) donant la intenció de continuar 
dins la secció. Cal renovar la fotografia de les seccions perquè hi ha incorporacions noves. 
Properes Jornades: 1 d’abril Jornada Fisiogeriatria, Jornada NME  20 de maig,  La matinal 
d’Acupuntura prevista per al gener, El “Meet up de Neurologia” el 25 de febrer, la reunió 
d’intercomissions el 29 d’abril, Jornada de ObuGi 17 de juny. 
Borsa laboral de Fisioteràpia respiratòria no està del tot plena. 
 
Pla d’activitats per al 2017 descrit al punt 7. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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El grup d’actius s’està formant per tal de fer un mapeig d’actius com a prototip. 
 
El grup de recerca està pendent de reunió per posar-se al dia. Hi ha hagut una trobada 
amb especialistes en recerca i cal posar-se en comú amb la resta del components. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestions. Irene 5 de setembre 

 
6. Proves esportives 

Ens hem posat en contacte en vàries organitzacions de proves esportives. Restem a 
l’espera de la seva resposta per iniciar la coordinació i participació conjunta. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestió amb organitzacions. Ester   

 
7. Pressupost 
Estudiem la possibilitat de fer una jornada informativa per als castellers. Ens donem fins la 
propera reunió mensual per donar-nos propostes entre nosaltres per realitzar alguna 
jornada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestió de propostes. Tots   

 
8. Fòrum 

La reunió es va realitzar el 15 de setembre, a la qual no es va assistir atès que per part de 
la secretaria del COMG no es creia convenient, perquè no hi havia cap tema a tractar, 
excepte que la Jornada de Mediació s’ajorna a principis del 2017. 
Respecte la borsa de voluntariat de Càrites només hi ha dues persones interessades. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestió i assistència. Núria  

 
Precs i preguntes 
1. Proposem fer una reunió comarcal cada 2 mesos avisant els centres de Fisioteràpia. 
Parlant de temes diferents i comunicar-nos per estar més presents a tota la província. 
2. A l’acte de commemoració del 30 de setembre hi assistirà la Carme Casellas i la Berta 
Serrat. 

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les 16.15 h. 

 
Data propera reunió 
14 d’octubre a les 14.30 h. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Carme Casellas      Ester Aranda 
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