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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 01 Hora d’inici: 19.30 h Data: 27/01/2017 

 
Assistents: 
Coordinador  Carme Casellas Sotscoordinador  Ester Aranda 

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

  
Ordre del dia 

1. Formació: Valoració Seminari Sedestació i properes formacions 2017. 
2. Comunicació. 
3. Reunions itinerants: Valoració Puigcerdà i gestió sala Ripoll. 
4. Fira de l’Esport. 
5. Proves esportives. 
6. Jornada Col·legi Psicòlegs. 

 
1. Formació : Valoració Seminari Sedestació i properes formacions 2017 

La Berta Serrat i l’Ester Aranda van coordinar el Seminari de Sedestació d’en Xevi Sala. 
El ponent, Xevi Sala, va començar el seminari explicant els principals estabilitzadors actius 
i passius del tronc i referenciant a partir de diferents estudis/articles. També es varen 
comentar vàries postures per seure. Posteriorment vam passar a la part pràctica, on es va 
ensenyar un esquema per identificar, en cada pacient, quina és la millor manera i com 
estabilitzar la zona. Finalment es va acabar amb pinzellades d’ergonomia postural en la 
sedestació i d’estabilització cervical. 
En general tothom va mostrar-se molt interessat en el seminari, tant en el material que va 
aportar el ponent com la manera d’expressar-se amb dinamisme i interacció cap als 
assistents. La majoria d'ells, en les seves valoracions, voldrien ampliar els coneixements, 
per utilitzar-ho en el dia a dia en les seves consultes. 
- 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.  

 

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

 
2. Comunicació 

Queda pendent fer foto de grup per a la propera reunió. 
Es passarà breu per al Noticiari amb fotos de la reunió itinerant a Puigcerdà per donar inici 
al nou caire de reunions de la Secció que hem començat aquest mes de gener i que es 
faran bimensualment. La propera serà a Ripoll el 4 de març amb en Lluís Puig. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preparació breu. Irene  
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3. Reunions itinerants: Valoració Puigcerdà i gestió sala Ripoll 

Amb l'inici de l'any, des de la Secció Territorial de Girona vam voler apropar-nos a 
diferents comarques gironines que quedessin lluny del centre.  
El passat 21 de gener del 2017, de 11.00 h a 13.00 h, en Luis Paz va presentar la 
conferència Esquat com a eina clínica. Hi va haver 6 assistents, la majoria de Puigcerdà, 
no obstant també hi havia algú dels voltants (com per exemple de la Seu d'Urgell). 
Es va portar a terme a la sala de conferències del Museu Cerdà de Puigcerdà, una 
església reformada.  
Parlant amb els assistents, van voler agrair l'acostament del Col·legi a Puigcerdà. La 
conferència va ser molt interessant i enriquidora i, alhora, perfectament pràctica. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb la Roser per sala a Ripoll. Berta  

 
4. Fira de l’Esport 

Intentarem fer un contacte amb els organitzadors per poder ser-hi l’any vinent. La Berta, a 
mode particular, hi ha assistit i veu que està enfocat a pocs esports en general... crossfit i 
al futbol gironí. Creu que potser podríem enfocar els organitzadors vers l’activitat física i la 
promoció de la salut, l’esport de muntanya, el nordic walking... i la nostra col·laboració 
externa. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb els organitzadors. Tots i Roser Mitjans 2017 

 
5. Proves esportives 

Jornada de l’Esport Femení 12 de març, fem masterclass de gimnàstica abdòmino-
pelviana i comptaríem amb l’Alba Resplandis per realitzar-la i faríem taller d’estiraments a 
l’envelat informatiu. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb l’Alba. Ester Aranda  

 
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 taula rodona -on col·laborem- 
anirà sobre mort assistida des de la vessant ètica. Busquen postures a favor i en contra de 
la mort assistida. 
El proper 31 de gener, la Irene té reunió organitzativa. Pendents del contacte de la Carme, 
que és teòloga, per ser part contrària a l’eutanàsia, a la taula rodona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a reunió. Irene García    
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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 21.30 h. 

 
Data propera reunió 
Divendres 17 de febrer a les 19.30 h. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Carme Casellas      Ester Aranda 
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