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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 3 Hora d’inici: 21:15h Data: 21/03/2018 

 
Assistents: 
Coordinador ☐ Carme Casellas Sotscoordinador ☐ Ester Aranda 
☐ David Sánchez ☐ Núria Fuentes ☐ Berta Serrat 
☐ Irene García ☐ Esther Gil  
 
Ordre del dia 

1. Formació.  
2. Jornada d’Esport Femení. 
3. Valoració Reunió itinerant: Blanes amb les 4M. 
4. Propera reunió itinerant juny: Figueres. Fisioteràpia aquàtica. 
5. Proves esportives. 
6. DiFT. 

 
1. Formació  
- Curs Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lador Automàtic (DEA), el 14 d’abril. ST  

Coordina Esther Gil. 
- Apràxia: 19 de maig, dut a terme per Roberta Ghedina. Coordina Ester Aranda. 
- ST Eco: Pendents de concretar. 
- Conferència fiscal: seguim a l’espera de concretar la data. 
- El curs becat es proposa sobre Fisioteràpia Respiratòria no instrumental.  
- Fisioteràpia Aquàtica en pediatria: Carme Traserras. 2 juny a Figueres. 

(itinerant). 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
2. Jornada d’Esport Femení 

Hi va haver molta participació tant en el servei de Fisioteràpia que oferíem com en la 
masterclass. 
 
Sobre els fisioterapeutes contractats, van ser molt agradables i participatius. Disposats a 
animar a la gent a realitzar el taller d’estiraments i bona coordinació entre les dues 
fisioterapeutes per posar en pràctica els exercicis i aplicar les correccions als usuaris. 
Proposta per als propers anys: fer tallers d’estiraments i d’exercicis propioceptius. Com a 
detall, ens va sorprendre que cap de les dues persones contractades fos de la província de 
Girona, ja que era una activitat a realitzar en el territori gironí. Desconeixem si potser el 
motiu va ser que cap fisioterapeuta de la província de Girona es va apuntar a la borsa de 
treball. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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De cares a properes edicions creiem convenient valorar un canvi d’ubicació. L’espai on 
estava ubicat l’envelat del CFC coincideix amb una zona on tot el matí està a l’ombra i, 
apartada de les zones de pas de les activitats d’aquella jornada.  
 
Se’ns va comunicar que se’ns faria una entrevista per un mitjà de televisió local per parlar 
del paper de la Fisioteràpia en l’esport femení, però finalment no va venir a parlar amb 
nosaltres cap mitjà de comunicació. 
 
I per últim, respecte del material rebut per part del Col·legi, no era adient a les necessitats 
de la jornada. Vam rebre llitera, paper i crema de massatge que no es va utilitzar atès que 
la funció dels fisioterapeutes d’aquell dia era realitzar un taller d’estiraments. Sí que vam 
utilitzar les màrfegues. Vam trobar a faltar tríptics divulgatius! Eren molt necessaris per a 
l’ocasió. Els bufs que l’organització va repartir als participants van ser molt encertats! 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. Valoració Reunió itinerant: Blanes amb les 4M 

S’ha portat a terme mitjançant en Xavier Vericat, les valoracions han estat molt positives, i 
tot el contingut donat pel ponent molt clar i amè. 
Tot i així, només hi ha hagut dotze assistents, amb una mínima representació de Girona, i 
especialment de Blanes i de la zona, que només n’hi ha hagut dos.  
Es un llàstima ja que era un tema molt interessant, i que els col·legiats han demanat en 
moltes ocasions, però un cop més, no han respost com s’esperava.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 

 
 

4. Propera reunió itinerant al juny, Figueres. Fisioteràpia aquàtica 
La propera reunió itinerant és a Figueres. La ponència la realitzarà Carme Traserras sobre 
Fisioteràpia aquàtica en pediatria, el proper 2 de juny. La Carme Casellas està pendent de 
trobar ubicació. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Cerca del lloc. Carme Casellas  

5. Proves Esportives 
S’ha enviat correu electrònic a l’Ajuntament de Girona per reprendre contacte amb els 
organitzadors de la Mitja Marató de Girona.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Correu electrònic. Nuria Fuentes  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Precs i preguntes 
Tant a la reunió anual a Banyoles, al Seminari Tècnic d’en Xavier Vericat de Blanes, com a 
la Jornada d’Esport Femení, hi ha hagut problemes d’horari, entre el CFC i qui coordinava 
la sala, han entès un horari diferent. 
Pensem que no s’ha publicitat prou el Seminari Tècnic d’en Xavier Vericat. 

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

 
Data propera reunió 
Dimecres 25 abril 21.15 h via Skype 

 
Coordinadora             Cocoordinadora 
Carme Casellas      Ester Aranda 

6. DiFT 
Es realitzarà el 20 d’octubre.  
Hem pensat a fer una cursa sense barreres arquitectòniques. Ens posarem en contacte amb 
l’Ajuntament. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Correu a l’Ajuntament. Ester Aranda  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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