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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 07/2017 Hora d’inici: 20.00 h Data: 19/07/2017 

 
Assistents: 
Coordinador  Carme Casellas Sotscoordinador  Ester Aranda 

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

 
Ordre del dia 

1. Formació: Properes formacions 2017. 
2. Reunions itinerants: Platja d’Aro. 
3. Reunió Associació Psicomotricistes Girona. 
4. DiFT’17. 
5. XII Jornades del Comitè d’ètica a Girona.  
6. Proposta col·laboració EUSES. 

 
 

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: el dia 16 de setembre de 2017. El coordinaran la Irene García 
i l’Ester Aranda. 

- Conferència fiscal: pendents de concretar la data. 
 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Curs de Punts-Gallet i Punció Seca Esther Gil  
ST Ajudes tècniques Irene i Ester A  

 
2. Reunions itinerants: Platja d’Aro 

 
La reunió itinerant de juliol es farà a Platja d’Aro el dia 29 de juliol. En Miki Martínez no 
tenia disponibilitat, així doncs s’ha contactat amb l’Albert Massó d’SportCat perquè pugui 
fer la xerrada de “Fisioteràpia en el running”. La sala i el ponent ja estan confirmats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència i coordinació Tots  
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3. Reunió Associació Psicomotricistes Girona 
Es va contactar amb la Comissió de Pediatria del CFC i no ens van poder ajudar, així que 
es va contactar amb l’Associació de Psicomotricistes de Girona per negociar i planificar la 
seva col·laboració al taller d’“Exercici terapèutic en pediatria” per al DiFT ’17 a Girona. 
A la reunió hi va assistir l’Ester Aranda (cocoordinadora de la Secció de Girona del CFC) i 
la Montse Vallès (coordinadora de l’Associació de Psicomotricistes de Girona i 
psicomotricista).  
Es va acordar la dinàmica del taller: consistirà en dissenyar diferents espais 
sensoriomotrius perquè els nens/es puguin gaudir del moviment tot jugant i realitzant 
exercici. El material que aportarà l’Associació seran teles de roba, inflables de bany petits 
(simulant coixins) i música, un membre de la Secció aportarà xurros de piscina, hamaca, 
cordes i globus grans. La durada del taller serà d’uns 60 minuts i serà dirigit per la mateixa 
Montse Vallès i un parell de membres de l’associació, les quals s’ha demanat que siguin 
fisioterapeutes. 
A canvi de la col·laboració, es deixarà a l’associació que puguin posar tríptics divulgatius. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la reunió Ester Aranda  11 juliol 2017 

4. DiFT ‘17 
Data: Dissabte 30 de setembre  
Lloc: Restem pendents de la tramitació de la sol·licitud de 200m2 al Parc del Migdia. S’han 
demanat dos envelats de 3x3, a ser possible del CFC, sinó, de l’Ajuntament de Girona. 
Horari: Reservem espai de 9-15 h però l’activitat serà de 10-14 h, tenint una hora abans i 
una després per organitzar i recollir. 
Temàtica: Exercici terapèutic. 
 
Farem 3 espais dedicats a exercici terapèutic en 3 àmbits:  
 

- A partir de les 10 h. “Jocs Sensoriomotrius per infants”. Amb la col·laboració de 
l’Associació de Psicomotricistes de Girona.  

 
- De 10 h a 11 h. “Exercici terapèutic enfocat a la prevenció de la fragilitat” grup 

dirigit per Luis Soto. 
 

- De 12 h a 13 h. “Abdominals terapèutics”, dirigit per la Núria Fuentes (membre de 
la Secció). 

 
Quan tinguem confirmat l’espai per part de l’Ajuntament de Girona demanem que, des del 
Departament de Comunicació del CFC, se’ns dissenyi un cartell divulgatiu per poder-ne fer 
divulgació. Es farà publicitat a centres cívic, de dia, llars d’infants, escoles ordinàries, 
escoles especials, AMPA, Hospital Trueta, Sana Caterina, CAP Güell, Clínica Girona, 
Bofill. 
 
Demanem tríptics divulgatius del CFC i marxandatge.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Precs i preguntes 
 

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les 22.30 h. 

 
Data propera reunió 
Dimecres 13 de setembre a les 19.30 h. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Carme Casellas      Ester Aranda 

Assistència al DiFT Tots  

5. XII Jornades del Comitè d’ètica a Girona 
La Carme Majó Roviras, presidenta del Comitè d'Ètica Assistencial de l’Hospital 
Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, es va posar en contacte amb nosaltres per 
demanar col·laboració a les Jornades del Comitè d’ètica a Girona. Els hem respost que 
econòmicament no hi podem col·laborar, però estem oberts a propostes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Espera de resposta Tots  

6. Proposta col·laboració EUSES 
Restem a l’espera de saber com ha anat la reunió entre EUSES i el CFC. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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