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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 05 Hora d’inici: 20.30 h Data: 29/05/2017 

 
Assistents: 
Coordinador  Carme Casellas Co-coordinador  Ester Aranda 

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

 
Ordre del dia 

1. Formació : Properes formacions 2017. 
2. Curs de Neurodinàmia. 
3. Reunions itinerants: Olot. 
4. Reunió anual. 
5. Proves esportives. 
6. Jornada Col·legi Psicòlegs. 
7. Xerrada sortides professionals EUSES. 
8. DiFT’17. 
9. Casos clínics (proposta). 
10.  Proposta col·laboració EUSES. 
11.  I Jornada de mediació intercol·legial. 
12.  Xerrada Accessibilitat. 

 

1. Formació: Properes formacions 2017 
- 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). Seguim pendent de dates. 
- Conferència fiscal: pendents de concretar la data, però es durà a terme abans de 

l’estiu. 
 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Curs de Punts Gallet i Punció Seca Esther Gil  

 

2. Curs de Neurodinàmia 
El cap de setmana del 5 al 7 de maig es va dur a terme, a la seu de la Secció Territorial de 
Girona, el Curs de Mobilització del Sistema Nerviós, amb una durada de 20 hores. 
Carles Munné va realitzar una introducció teòrica al Sistema Nerviós i el seu recorregut 
d’una manera pràctica i molt amena. Els assistents al curs van estar molt actius durant tota 
la formació i la seva valoració va ser molt positiva atès que el que es va aprendre és 
aplicable en el nostre dia a dia.  
Valorem positivament la continuïtat de bonificar formacions per als col·legiats. 
Adjuntem informe d’activitat. 

 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència i coordinació Ester Aranda i David 

Sànchez 
5-7 de maig 
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3. Reunions itinerants: Olot 

La reunió itinerant de maig va ser a Olot el passat 27 de maig. La Sandra Sancho va parlar 
sobre la reprogramació abdominal. La conferència va comptar amb un públic 
exclusivament femení a causa, probablement, de la seva temàtica. Es va fer un record 
anatòmic i de les funcions del sòl pelvià, de les situacions que augmenten la pressió 
intraabdominal i d’exercicis adequats per a la reprogramació abdominal. S’adjunta informe 
d’activitat. 
La reunió itinerant de juliol es farà a Port d’Aro; la sala la gestionarà en David. La temàtica 
serà el running i les lesions associades, pel que es contactarà amb en Miki Martínez 
(Comissió Neuromusculoesquelètica). 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència i coordinació. Tots  

 
4. Reunió anual 

Vam aprofitar la reunió itinerant d’Olot per fer la reunió anual, que va incloure la 
presentació de la Secció i el resum de les activitats anuals. Aquest any es va preparar 
una presentació amb suport de PPT per donar major dinamisme a l’hora d’explicar les 
funcions de la Secció. 
 
Tot seguit es va oferir un refrigeri per a tots els assistents abans de donar inici a la 
conferència de Reprogramació abdominal. Finalment es va haver de demanar una 
safata més d’entrepans a causa del gran nombre d’assistents. Adjuntem informe 
d’activitat. 
 

 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència i coordinació Tots 27 de maig 
   

 
5. Proves esportives 

Pel que fa la Mitja Marató de Girona, es va dur a terme el passat 7 de maig. Aquest any 
malauradament no hem pogut col·laborar-hi, segurament és pel canvi de coordinació que 
ja ens van informar. Es contactarà amb la coordinació de l’organització per correu 
electrònic per aclarir la qüestió. Ens hem informat i aquest any no hi ha hagut 
representació per part de cap col·lectiu de fisioterapeutes. 
Buscarem més proves esportives en què hi puguem col·laborar. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Cerca de proves esportives. Ester Aranda  

 
6. Jornada Col·legi Psicòlegs 

La Irene, en representació de la Secció, va presentar a Pepe Olmedo de “Música para 
despertar” dins de la 5a Jornada de Professionals de Residències Geriàtriques i Centres 
de Dia organitzat pel COPGi. Adjuntem informes d’activitats. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a Jornada. Irene García    

 
7. Xerrada Sortides professionals EUSES 

El passat 12 de maig, al Campus de l’EUSES-Salt es va realitzar la xerrada de Sortides 
Professionals, organitzada conjuntament pel CFC i EUSES. 
 
Inicialment va intervenir la representant d'EUSES Alumni, que va explicar els avantatges i 
funcionament de l'entitat. A continuació va ser el torn de la nostra companya del Dpt. 
Professional del CFC, Sra. Irene Martínez, que va exposar les sortides professionals tant 
en l'àmbit públic com en el privat, fent un incís especial en el treball a l'estranger, sobretot 
a França: tràmits a seguir, condicions... També va explicar com col·legiar-se i quins 
avantatges i cobertures ofereix el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
 
Tot seguit, la Sra. Ester Aranda, cocoordinadora de la Secció Territorial de Girona, va 
presentar la Secció, qui en forma part, en què consisteix, règim d'actuació i principals 
objectius i tasques. També se'ls va convidar a assistir a la reunió anual que es realitza el 
27 de maig a Olot, així com que es posin en contacte amb nosaltres si tenen qualsevol 
dubte o proposta d'activitat. 
 
Finalment va ser el torn de la representant d’EUSES, que va explicar els tràmits a seguir 
per a l'expedició del títol de Grau en Fisioteràpia i com homologar-lo a França. 
Adjuntem informe d’activitat. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la xerrada. Ester Aranda    

 
8. DiFT ‘17 
Estem acabant de concretar l’activitat i s’ha decidit que es farà a Girona. Es tractarà 
l’exercici terapèutic en diferents àmbits: laboral, geriàtric i pediàtric. Pel que fa a l’àmbit 
laboral es contactarà amb algunes empreses a través del seu servei de prevenció de 
riscos laborals. En l’àmbit geriàtric es contactarà amb centres de dia i en l’àmbit pediàtric 
amb escoles. S’ha d’elaborar un correu comú per tal de contactar amb responsables de 
cada àmbit. La ubicació de l’esdeveniment podria ser la Casa de Cultura de Girona. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar àmbit laboral. Berta i Carme  
Contactar àmbit geriàtric. Irene  
Contactar àmbit pediàtric. Ester  
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9. Casos clínics 
Se segueix pensant en això, tot i que es posposa atès que ara hi ha altres temes de més 
urgència. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestionar dates a concretar. Tots  

 
10. Proposta col·laboració EUSES 
Rebem proposta per part d’EUSES (escola universitària adscrita a la UdG que ofereix el 
Grau en Fisioteràpia) per iniciar una col·laboració a nivell formatiu. En Miquel, coordinador 
del Grau en Fisioteràpia a EUSES i membre de la Secció, comunica la proposta de forma 
preliminar. En els propers dies EUSES enviarà la proposta formal i tot seguit es 
comunicarà al Col·legi. La idea inicial és promocionar la formació de postgrau en 
Fisioteràpia al territori gironí atès que es creu que de forma conjunta, EUSES i Col·legi, 
poden proporcionar un millor servei. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestionar dates a concretar. Tots  

 
11. I Jornada de mediació intercol·legial 
La figura del mediador no està implementada acadèmicament, però sí que funciona a 
nivell pràctic en grans corporacions i és molt útil per als conflictes que poden sorgir entre 
professionals com amb els pacients. 
La mediació és un mètode extrajudicial alternatiu de resolució de disputes, un procediment 
estructurat en què 2 o més parts en un conflicte intenten voluntàriament arribar, per si 
mateixes, a un acord amb l’ajut d’un tercer anomenat mediador. 
La mediació no jutja, no sanciona, no busca culpables sinó solucions en què hi guanyi 
tothom (win/win). Busca la coresponsabilitat versus la culpabilitat, i en l’àmbit sanitari, 
ofereix un espai on poder restaurar el dany. 
Des dels diferents col·legis professionals del grup Fòrum Associació, excepte de 
fisioterapeutes,  per no existir-ne una figura representativa a la província de Girona, van 
exposar la seva experiència pròpia com a mediadors. La part més pràctica i més assolida 
com a mediadores va ser en les figures de Roser Caparrós de Col·legi de Infermers/es i 
mediadora a l’Hospital d’Olot i Rosa Carreras de Col·legi de Metges i mediadora al 
complex sanitari de l’Hospital Santa Caterina de Salt.                      
Després de la pausa-cafè va parlar la Sra. Rosa Heras de la Societat Catalana de 
Mediadors fent una presentació molt interessant de la figura del mediador representada a 
nivell estatal i a nivell autonòmic. Va definir la mediació, els principis bàsics (voluntarietat, 
imparcialitat, neutralitat, confidencialitat, privacitat i seguretat, equitat comunicativa i bona 
fe) i els tipus de conflictes que ens podem trobar: personal (violència directa física o 
moral), cultural (normes de conducta, creences, tradicions) o estructural (de l’organització, 
mètodes de treball, remuneració). Ens va anomenar com a socis al CFC dins la Societat 
Catalana de Mediadors.                       
Adjuntem informe d’activitat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la Jornada. Carme  
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12. Xerrada Accessibilitat 
Aquest sèrie de xerrades #pensantGirona tracten dels problemes bàsics que es troba tot 
ciutadà de Girona i que organitza ERC per posar-los de manifest i fer-ne un espai de 
conscienciació i debat. 
La representant del partit i escriptora Sra. Maria Mercè Roca va presentar els ponents 
Isaac Padrós amb minusvalidesa ocular total, Mariona Peracaula, psicòloga del grup 
Mifas, i Maria Mercè Corominas, arquitecta especialista en barreres arquitectòniques. 
Aquesta darrera va ser la primera en parlar sobre legislatura de la normativa vigent en les 
barreres arquitectòniques, estadístiques d’implementació i com fer una ciutat accessible. 
La Sra. Percacaula, de Mifas, va fer una presentació sobre l’accessibilitat com a solució 
integradora i no només per a persones discapacitades aportant a més valors com la 
seguretat, la qualitat, l’augment de mercats o d’usuaris potencials. 
Finalment va parlar Isaac Padrós, estudiant i veí de Girona, aportant la part vivencial de 
les barreres arquitectòniques. Va comentar que no es pot trencar cap barrera fins que no 
pensem que tots som persones i no fent esment només als discapacitats. Les barreres 
també afecten la gent gran. 
Només 15 semàfors auditius a Girona, terrasses que omplen tota la vorera, cotxes damunt 
la vorera, bicis circulant per la vorera... són alguns dels entrebancs diaris que esmenta que 
ha de superar. 
Per altra banda, també afirma que les pitjors barreres són les mentals, les que creen 
estereotips. L’única manera de trencar barreres és el civisme, educar-nos per una societat 
millor per a fer l’accessibilitat universal. 
Adjuntem informe d’activitat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la xerrada Carme  

 
Precs i preguntes 
S’ha enviat un correu a CFC i a la Ruth de COMG per informar de la nova porta d’accés a 
l’Edifici Fòrum. Restem a l’espera de convocatòria a reunió de veïns de l’edifici el proper 
dimarts. 

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les 23.00 h. 

 
Data propera reunió 
Dijous 15 de juny a les 20.00 h 

 
Coordinador       VP Co-coordinador 
Carme Casellas      Ester Aranda 
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