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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 11 Hora d’inici: 19.30 h Data: 19/12/2016 
 

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. Reunions itinerants. 
4. Promoció de la salut. 
5. Proves esportives. 
6. Jornada Col·legi Psicòlegs. 
7. Jornada sortides professionals EUSES. 
8. Reunió trimestral a Barcelona. 
9. Jornada a la població. 

 

1. FORMACIÓ 
- ST Reeducant la Sedestació de Xevi Sala, 14 de gener. Coordina: Berta Serrat. 
- Curs bàsic teràpia de la mà. Equip Vicenç Punsola. 17-18 de març. 
- Curs de Neurodinàmia de Carles Munné. (BECAT). 5-7 de maig 
- 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.  

- ST Ajudes tècniques (a concretar). Pendents dates.  
 
Per al 2017 proposem: 

- ST Atenció centrada en la persona, amb Dani Jiménez 
- ST Tècniques de diagnòstic palpatori muscular 
- ST Teràpia assistida en gossos 
- Curs ATM de Leandro Gutman 

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

 
2. COMUNICACIÓ 

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 
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Contactes diversos. Berta Serrat  
 

3. Reunions itinerants 
En motiu dels 10 anys de la creació: 
 
Gener: 

- Puigcerdà. En data 21 de gener, es realitzarà conferència oberta a fisioterapeutes a 
càrrec de Luis Paz que tractarà sobre “Introducció de l’esquat com a eina clínica”.  
Tenim la sala de convencions del Museu Cerdà reservada per al dia 21 a les 11 
hores fins les 13 hores.  
Hem realitzat una instància a l’ajuntament per tal de no abonar el preu de la sala ja 
que és un acte sense ànim de lucre.  
S’ha enviat un correu a la Roser amb tota la informació necessària perquè des del 
Col·legi es pugui contactar amb els col·legiats de la zona i també perquè s’informi als 
col·legiats de la província de Girona de les diverses reunions itinerants que farem al 
territori. 

 
Febrer: 

- Girona. Reunió mensual dins la normalitat. 
 

Març: 
- Ripoll. En data 4 de març, es realitzarà conferència sobre espatlla amb en Lluís Puig. 

Durant el mes de gener i febrer reservarem sala. Aprofitarem aquesta reunió itinerant 
per fer la reunió anual. 
 

Abril: 
- Girona. Reunió mensual dins la normalitat. 

 
Maig:  

- Olot. Conferència de marxa nòrdica amb Cristina Borràs. Pendents de confirmar 
dates, lloc i conferenciant. També podríem enfocar aquesta xerrada cap a “Exercici 
terapèutic”.  
 

Juny: 
- Girona. Reunió mensual dins la normalitat. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestió i assistència. Berta i tots  

 
4. Promoció de la Salut 

El 15 de desembre vam exposar el projecte davant de tots els participants. Malauradament 
hi va haver un malentès i no hi va assistir ningú de Junta. Per aquest motiu es va 
enregistrar en vídeo. La gerent del DipSalut es va venir a presentar i va comentar que està 
aprovada la subvenció per al 2017. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Propera reunió grup de recerca. Carme i Irene 15/12/2016 
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5. Proves esportives 
- Mitja Marató de Girona: patrocinada pel Corte Inglés i organitzada per l’Ajuntament de 

Girona. Contacte realitzat amb Pau Montón (substitut de Laura Garcia, amb qui 
sempre fèiem la coordinació), encara no tenen dates concretades però serà a mitjans 
de març, compten amb la nostra col·laboració com cada any. Anirem concretant a 
mesura que ens vagin informant. 

- Jornada Esport Femení: contacte realitzat amb la Ruth. Estem pendents de resposta, 
l’any passat vàrem parlar de la possibilitat de realitzar una masterclass sobre exercici 
terapèutic, higiene postural, estiraments o prevenció/promoció en la salut. Restem 
pendents de la resposta de la Ruth per tirar-ho endavant. 

- La resta de proves esportives amb les quals hem contactat ens comuniquen que no 
tenen pressupost per cobrir el servei de Fisioteràpia. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestió amb organitzacions. Ester  

 
6. Jornada Col·legi Psicòlegs 

El passat 29/11/16 hi va haver la segona reunió de la Jornada del COFG i, finalment, la 
Irene no hi va poder assistir físicament, però ens van posar en contacte telefònicament. 
S’adjunta acta. Actualment, realitzarem la tasca de perfilar les taules via correu electrònic. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestió amb organitzacions. Irene García   25/11/16 

 
7. Jornada sortides professionals EUSES 

El passat 16 de desembre la Irene Garcia i la Carme Casellas vam assistir a l'EUSES de 
Salt per a acompanyar a la Roser Alfonso del CFC en la seva explicació sobre el Col·legi, 
els seus serveis i nosaltres com a Secció de Girona per oferir als alumnes de 4rt la 
possibilitat de formar-ne part o adherir-s'hi per estar al corrent de les activitats que 
proposem, de les formacions que es duen a terme, i la necessitat de difusió a la població 
de la professionalització de la Fisioteràpia. 
Prèviament la Sra. Silvia Roche, directora d’EUSES Alumni, va ressaltar la necessitat de 
pertinença a l'Alumni d'EUSES per tal de crear vincle, per estar al dia en formacions i 
establir xarxa. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
8. Reunió trimestral a Barcelona 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
2.- PROPERES ACTIVITATS 2017 
 
Jornades. Totes són gratuïtes i es fan a Barcelona, excepte la de l’Esport que es farà al 
Campus Ciutadella UPF. 
 

- Matinal acupuntura: 28 gener 
-  SOL: 11 de gener 
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- Meet up Neuro: 25 febrer 
- Geriatria: 1 abril 
- NME: 20 maig (30 places reservades, avisar amb temps) 
- ObuGi: 17 juny 
- TIC: 30 setembre (es proposa ajuntar-ho amb Jornada Dolor Crònic de la Secció de 

TGN). 
- Esport: 1a edició 21 octubre 

 
Aniversari seccions: 
Aquest any fa 10 anys de les Seccions Territorials. La Secció de TGN volen fer Jornada 
Dolor Crònic pels 10 anys. En Manel Domingo proposa ajuntar-ho amb la Jornada TIC i 
2.0 i fer-ho a TGN.  

- Des de la Secció de Girona proposem promoure les reunions itinerants com a 
celebració dels 10 anys de seccions.  

 
3.- PRESENTACIÓ LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PRESSUPOST 2017 
Augmenten tant els ingressos com les despeses. 
 
4.- PRECS I PREGUNTES 
Liquidacions: Cal presentar-les abans de les festes de Nadal. 
La Carol de la Secció de Lleida deixa la secció. 
Propera reunió trimestral: març via Skype o Hangout. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la reunió. Ester Aranda i Miquel Puig   14/12/2016 

 
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 21.00 h. 

 
Data propera reunió 
21 de gener a Puigcerdà. 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Carme Casellas      Ester Aranda 
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