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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 10 Hora d’inici: 14.30 h Data: 25/11/2016 
 

Assistents: 
Coordinador  Carme Casellas Sotscoordinador  Ester Aranda 

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

Convidats   Marta Sala        
 

Ordre del dia 
1. Formació. 
2. Comunicació. 
3. Fundació Les Vetes. 
4. Promoció de la salut. 
5. Proves esportives. 
6. Jornada Col·legi Psicòlegs. 
7. VI Jornada Anual EUSES Alumni. 
8. Jornada sortides professionals EUSES. 
9. Presentació llibre “Innovació social i discapacitat”. 
10. Jornada a la població. 

 
1. Formació 

Per al 2017 hi haurà: 
- ST Reeducant la Sedestació de Xevi Sala, 14 de gener. 
- Curs de Neurodinàmia de Carles Munné. (BECAT). Pendents dates 
- ST Ajudes tècniques (a concretar). Pendents dates  
- Curs de Punts Gallet i Punció Seca, repartits en 4 seminaris (60h) 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 Atenció centrada en la persona, amb Dani Jiménez 
- ST Tècniques de diagnòstic palpatori muscular 
- ST Teràpia assistida amb gossos. 
- Curs ATM de Leandro Gutman 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestionar dates a concretar. Tots  

 
2. Comunicació 

Es parla sobre les properes reunions mensuals que seran a diferents ciutats de les 
diferents comarques de la província i es concreten dates. El 21 de gener serà a Puigcerdà 
i s’aprofitarà per fer una conferència oberta a fisioterapeutes a càrrec de Luis Paz que 
tractarà sobre esquat (falta concretar títol). 
 
Al febrer es farà de nou a Girona i al març, el dissabte dia 4, es farà a Ripoll, on es 
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comptarà amb una conferència sobre espatlla d’en Lluís Puig, pendent de confirmar. 
A l’abril es tornarà a fer a Girona i al maig es farà a Olot, i la conferència serà sobre marxa 
nòrdica amb la Cristina, també pendent de confirmar. 
 
D’altra banda, s’ha contactat amb la Paula de TV Olot per fer una entrevista informant de 
les accions del Col·legi i de la Secció. Falta contactar amb TV Girona i altres ràdios de la 
província. S’aprofitaran les reunions mensuals per crear els contactes. 
 
Queda pendent fer foto de grup la propera reunió. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactes diversos. Berta Serrat  

 
3. Fundació Les Vetes 

La Jornada va ser tot un èxit, tot i l’estrès que va suposar. La taula rodona on el ponent, 
Daniel Jiménez, participava va ser molt enriquidora. Malauradament hi va haver una 
escassa presentació de pòsters. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestió i assistència. Irene 20 i 21 d’octubre 

 
4. Promoció de la Salut 

El proper 15 de desembre hi ha prevista una reunió per presentar el projecte perquè 
DipSalut aprovi el pressupost del 2016. Hi assistiran representants de DipSalut i de la 
Junta. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Propera reunió grup de recerca. Carme i Irene 15/12/2016 

 
5. Proves esportives 

Es continuen fent tasques de recerca de proves esportives. Les organitzacions que ens 
han respost diuen que no tenen pressupost. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestió amb organitzacions. Ester  

 
6. Jornada Col·legi Psicòlegs 

El proper 30 de maig de 2017 es durà a terme una Jornada organitzada pel Col·legi de 
Psicòlegs titulada “Final de la vida”. La Irene informa que la Jornada anirà sobre la mort 
assistida des de la vessant ètica. Busquen postures a favor i en contra de la mort 
assistida. 
 
La Carme coneix el fisioterapeuta de l’Oncolliga que té relació amb pacients terminals i li 
comentarà si estaria interessat a participar-hi. També coneix el bisbe de Girona i li 
comentarà si està interessat a participar en la Jornada.  Dimarts que ve la Irene té reunió i 
s’haurà d’acabar de concretar. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestió amb organitzacions Irene García   25/11/16 

 
7. VI Jornada Anual EUSES Alumni 

El passat 17 de novembre, la Carme va assistir com a representant de la Secció a la VI 
Jornada anual d’EUSES Alumni convidada pel Sr. Mariano Gacto, director del Grau de 
Fisioterapia. 
 
La Sra. Silvia Roche, directora d’EUSES Alumni va ressaltar els millors expedients 
acadèmics de la promoció 2016 tant de CAFE com de Fisioteràpia i els avantatges de 
pertànyer a l’Alumni de l’escola. 
 
Com a acte previ, hi va haver la ponència de l’entrenador Joan Lleonart (tècnic superior 
d’atletisme i director tècnic del Club Atlètic Manresa) sobre “Experiència tècnica i esportiva 
per a la preparació i participació en uns Jocs Olímpics” de l’atleta olímpica Esther 
Guerrero, banyolina i guanyadora del 3er lloc en els 800m als Jocs de Rio 2016. 
 
En Joan Lleonart va parlar de la gran fita que va ser per a l’Esther Guerrero accedir a uns 
Jocs Olímpics en un temps rècord i gràcies a una bona gestió per part del seu recent 
estrenat entrenador personal, l’equip de fisioterapeutes i l’esperit lluitador de l’atleta que, 
fins poc, corria de forma amateur i volia perfeccionar el seu entrenament, la seva dieta i no 
havia pensat ni per un instant veure’s en unes olimpíades. 
 
Tot seguit, el Dr. Ramon Olivé va fer una ponència sobre “Estratègia per a l’assistència a 
uns Jocs Olímpics des de la perspectiva sanitària” donant la visió sanitària del què 
comporta portar esportistes espanyols a unes olimpíades i tots els requisits que s’han de 
complir, els problemes que poden sorgir i la necessitat d’uns mínims per a la correcta 
gestió mèdica del COI.  

Amb posterioritat, EUSES va fer el lliurament dels premis al millor expedient acadèmic de 
la promoció 2012-16 que, en el Grau en Fisioteràpia, va recaure en Philippe Auer, i en el 
Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport en Joaquim Fontané. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb Mariano Gacto, director del 
Grau de Fisioteràpia. 

Carme Casellas 
 

17/11/16 

 
8. Jornada sortides professionals EUSES 

La Carme comenta que el 16 de desembre a les 11.00 h es fa una xerrada a EUSES sobre 
les sortides professionals de Fisioteràpia on la Secció ha estat convidada. També es 
comentarà la tasca que fa la Secció Territorial de Girona, de les activitats que s’han fet i 
les que es faran i s’animarà a col·laborar. Hi assistiran la Carme i la Irene, la seva part 
tindrà una durada de 15 minuts. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestió amb organitzacions. Carme Casellas 

Irene García   
25/11/16 

 
9. Presentació llibre “Innovació social i discapacitat” 

L’Ester Aranda, el passat 17 de novembre, va assistir a l’acte de representació del llibre 
“Innovació social i discapacitat”, realitzat a partir de diferents jornades i debats duts a 
terme  a Girona, Lleida i Barcelona.  
Ens vam poder posar en contacte amb el president del Grup MIFAS de Girona (Albert 
Carbonell) i de l'Institut Guttmann (Àngel Gil). Els dos molt entregats en fer coordinacions i 
organitzar xerrades, jornades o formacions dirigides tant a la població com a professionals 
fisioterapeutes. 
Des de la Secció es valora positivament poder realitzar seminaris o formacions sobre 
"Fisioteràpia i discapacitat" o “apoderament del pacient amb discapacitat" amb aquests 
contactes realitzats.   
Ens posarem en contacte amb ells perquè ens remetin als seus fisioterapeutes i ens 
puguin transmetre si estarien interessats en realitzar alguna conferència/xerrada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestió de contactes. Ester Aranda Novembre-desembre 

 
10.  Jornada a la població 

Pendent de treball en la Jornada de cares al 2017. 
“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 de 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 16.30 h. 

 
Data propera reunió 
19 de desembre a Girona. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Carme Casellas      Ester Aranda 
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