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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 09 Hora d’inici: 14.30 h Data: 21/10/2016 

 
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. Comunicació. 
3. Fundació Les Vetes. 
4. Promoció de la salut. 
5. Proves esportives. 
6. Jornada a la població. 

 
1. FORMACIÓ 

   - ST d’Higiene nasal: 24 de setembre a càrrec de la Marta Sabater. Recordatori sistema 
respiratori i recomanacions per a una bona higiene nasal en la primera part i vídeos de 
promoció sobre higiene nasal. Van sortir molts dubtes sobre tractament i prevenció. Van 
coordinar l’Ester Aranda, l’Esther Gil i el Miquel Puig. Hi van faltar 2 o 3 assistents. 
 
   - ST d’Estabilització cervical amb Leandro Guttmann. 15 d’octubre.  Va ensenyar 
tècniques d’exploració i estabilització. Propiocepció, teràpia manual i molt pràctic per als 
assistents. Se sol·licita ATM i seminari tècnic de sedestació properament. Van coordinar: 
la Núria Fuentes, la Carme Casellas i la Irene Garcia. Hi van faltar 2 o 3 assistents. 
 
Al 2017 hi haurà: 
   - Curs de Neurodinàmia de Carles Munné. (BECAT). Pendents de dates. 
   - ST d’Ajudes tècniques (a concretar). Pendents de dates.  
   - Curs de Punts gallet i punció seca, repartits en 4 seminaris (60 h) amb diferents 
membres de la Comissió de Neuromusculoesquelètica (Xevi, Marc, Miki i Claudio). 23-24 
sep, 7-8 oct, 11-12 nov, 25-26 nov. 
   
Proposem: 
   - ST Reeducant la Sedestació (ja fet contacte amb Roser) 
   - ST Tècniques de diagnòstic palpatori muscular 
   - ST Teràpia assistida en gossos. 
   - Curs ATM de Leandro Guttman 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestionar dates a concretar. Tots  
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2. COMUNICACIÓ 
Es contactarà amb l’Aida Fuentes de TV Girona per fer entrevista informant de les accions 
del Col·legi i de la Secció. 
La Berta s’ha informat de ràdios populars per difondre la Fisioteràpia. 
Es farà foto de grup a la propera reunió. 
Dissabte 26 de novembre reunió de Secció a Puigcerdà. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactes diversos. Berta Serrat  

 
3. Fundació Les Vetes 

La Irene ha corregit els 8 pòsters que s’han presentat juntament amb altres membres del 
comitè organitzador i se n’han seleccionat 3. 
La Jornada comença demà divendres fins dissabte al vespre amb la col·laboració d’en 
Daniel Jiménez. Hi haurà ponències diverses, tallers i seminaris encaminats a una visió 
activa de la geriatria. 
Confirmat sopar avui al vespre d’acompanyament als ponents i comitè organitzador i 
Jornada de formació demà divendres 21 i dissabte 22. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestió i assistència. Berta, Ester, Carme 

i Irene 
20 i 21 d’octubre 

 
4. Promoció de la Salut 

El grup de recerca en promoció de la salut es reunirà el proper dissabte per a fer una 
formació en “Focus Grup” o entrevistes semiestructurades per fer un estudi als col·legiats 
de cada col·lectiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Propera reunió grup de recerca. Carme i Núria 2/11/2016 

 
5. Proves esportives 

Previsió de proves al març Jornada de l'Esport femení. Ens vam comprometre a buscar 
algun fisioterapeuta que pogués donar una masterclass d'estiraments o d'higiene postural 
a més de la participació, com cada any, a la Jornada realitzant petites dinàmiques per a 
les esportistes. A l'abril hi haurà la Mitja Marató de Girona patrocinada pel Corte Inglés i 
organitzada per l'Ajuntament de Girona; aquest any la Laura García, coordinadora 
d'activitats esportives de Girona s'ha retirat, no sabem qui la substitueix, ens hi posarem 
en contacte més endavant. Ens hem posat en contacte amb altres proves esportives de 
Girona per poder col·laborar-hi, només ens han respost els del GEiEG, que al mes de 
març organitzen la "Pujada dels Àngels". Comenten que no tenen pressupost previst per 
cobrir el servei de Fisioteràpia (podríem pagar els fisioterapeutes del pressupost de la 
Secció??? CAL COMENTAR AMB ELS MEMBRES per tirar endavant o no la coordinació 
amb la organització). L'Ajuntament de Girona també organitza el "Cross Ciutat Girona", 
consisteix en la realització de diferents esports a la zona de Fontajau al mes de febrer 
(encara no saben dates), ens informaran més endavant de si hi ha pressupost. Si no 
l'Ester, a finals de novembre principis desembre, es tornarà a posar en contacte per saber 
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més informació. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestió amb organitzacions Ester   

 
6.  Jornada a la població 

“Dolor i emocions” treballat amb Col·legi de Psicòlegs 
“Fisioteràpia i running” amb possibilitat de contacte d’en Miki Martínez. 
“Higiene postural laboral” amb previ contacte d’empreses gironines i amb el suport d’en 
Xevi Sala com a fisioterapeuta i tècnic en riscos laborals. 
“Ergonomia i cuidadors socials”.... 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestió de propostes Tots   

 
Precs i preguntes 
Restem a l’espera de la possibilitat de tenir una sessió formativa amb un gestor fiscal per a 
fisioterapeutes. 

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

 
Data propera reunió 
26 de novembre a Puigcerdà si ho aprova el CFC. 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Carme Casellas      Ester Aranda 
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