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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 02/2018 Hora d’inici: 13.30 h Data: 23/02/2018 

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

1. Formació.  
2. Reunió d’entitats i roda de premsa: VI Jornada d’Esport Femení. 
3. Propera reunió itinerant: Blanes amb les 4 M de Xavier Vericat. 
4. Conferència: La natura ètica de la mediació. 
5. Reunió itinerant del juny: Figueres. Fisioteràpia aquàtica. 
6. DiFT. 
7. Comunicació. 

 
1. Formació  
- ST 4 M: 10 de març, dirigit per Xavier Vericat (reunió itinerant). 
- Curs Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lador Automàtic (DEA), el 14 d’abril. ST, 

coordina l’Esther Gil. 
- Apràxia: 19 de maig, dut a terme per Roberta Ghedina. Coordina l’Ester Aranda 
- ST Eco: Pendents de concretar data. 
- 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 Treserras. Juny 18 a Figueres. (itinerant). 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
2. Reunió d’entitats i roda de premsa: VI Jornada d’Esport Femení 

Ha assistit la Núria al Pavelló de Fontajau, on s’ha parlat de diversos temes: 
- L’ampliació de l’espai: aquest any, a part de la plaça del Lleó, també s’agafa part de la 
plaça Catalunya i hi haurà 2 punts d’informació (al costat del Lleó i a la plaça Catalunya). 
També hi haurà lavabos públics al costat del quiosc de plaça Catalunya. 
- Aquest any es podrà fer publicitat de cada entitat que participa a les jornades. 
- Obsequis: es regalarà una bossa blava i el CFC hem acordat que regalarem buff negres 
amb el corresponent logo. 
- Entrevistes TV: de 11.00 h a 12.00 h TV Girona entrevistarà esportistes d’alt nivell que hagi 
triat cada entitat. 
- El 4 de març per fer publicitat de la Jornada s’ha proposat que durant la mitja part del partit 
de l’Uni Girona, fer una exhibició d’un minut de totes les disciplines de les jornades. 
- A les 12.00 h del dia de la Jornada es farà la foto d’entitats amb els corresponents polítics 
al punt d’informació. 
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- En cas de mal temps, s’anul·laria la Jornada. 
 
A la roda de premsa hi va assistir l’Ester, el passat 16 de febrer: 
 La Isabel Muradàs i Vàzquez, regidora delegada d’Educació i Esports de l’Ajuntament de 
Girona, va convidar la Secció Territorial de Girona del CFC a la roda de premsa de 
presentació de la “VI Jornada de l’Esport Femení” com a entitat col·laboradora.  
Aquest esdeveniment esportiu s’emmarca en el dia de la dona (8 de març) per fer un camí 
cap a la justícia i la  igualtat, es realitzarà el proper 11 de març a Girona. 
Primerament la Sra. Isabel Muradàs va presentar els diferents representants i organitzadors 
de la Jornada. 
La Sra. Olga Praderas, coordinadora de la Jornada, va fer èmfasi que l’esport és una eina 
educativa que cada any reuneix més gent, a causa d’això enguany les activitats de la jornada 
ocuparan més espais a la ciutat: a la plaça de Salvador Espriu, la de Calvet i Rubalcaba, el 
riu Onyar i la plaça Catalunya hi haurà exhibicions, tornejos i entrenaments de pràcticament 
tots els esports que es fan a Girona. També va explicar que s’han dut a terme més de 53 
xerrades a instituts i escoles perquè reflexionin en l’àmbit de l’esport femení. 
La Sra. Fina Surina, representant territorial de l’Institut Català de la Dona. Va donar l’èxit de 
la Jornada a totes les persones que hi col·laboren i va comentar que és bàsic transmetre la 
necessitat de reflexionar en els valors de la pràctica esportiva femenina als més petits. 
El representant territorial d’esports de la Generalitat, Josep Pujols, va explicar que enguany 
s’ha introduït una jornada formativa el proper 9 de març a l’EUSES i va recordar que, si bé 
en l’esport lúdic i escolar hi ha una paritat entre els nens i les nenes, a l’hora de fer al salt a 
la competició, les llicències masculines representen el 67% del total. 
També hi va participar el vicepresident de la Diputació, Sr. Fermí Santamaria. Va indicar que 
l’objectiu és arribar al dia de no haver de reivindicar l’esport femení, sinó de festejar el dia 
de la dona mitjançant l’esport, atès que és una eina bàsica de cohesió social. 
Per concloure, es van projectar dos vídeos divulgatius de la Jornada, un de l’esportista Laia 
Vives i l’altre de la Núria Soler, explicant la seva experiència personal i denunciant que 
malauradament les dones no es poden dedicar a la pràctica esportiva, ja que a nivell 
competitiu no es troben els mateixos suports que en equips masculins. 
 
Com a representants de la Secció de Girona hi assistiran en David Sánchez i la Berta Serrat.  
La masterclass de CORE femení la realitzaran l’Ester Gil i la Berta Serrat. 
A més, la Berta Serrat serà entrevistada com a fisioterapeuta dedicada a ciclisme d’elit 
femení. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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3. Propera reunió itinerant: Blanes amb les 4 M’s  

Es portarà a terme a Blanes, tot i que hem de concretar lloc. Es realitzarà el proper 10 de 
març, a càrrec d’en Xavier Vericat.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 
4.  Conferència: La natura ètica de la mediació 
El passat 20 de gener, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, en el marc del Dia Europeu 
de la Mediació, va convidar la Secció territorial de Girona a la conferència “La natura ètica 
de la mediació”, a càrrec de la doctora en Pedagogia M. Carme Boqué. 
 
L’acte va començar a les 12.00 h amb una breu presentació per la Sra. Rosa Rodríguez, 
presidenta del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC), seguidament el Sr. Josep 
Armengol, responsable Àrea Mediació del COPEC, va introduir el “dia de la mediació”. La 
coordinadora del Grup de Recerca de Mediació (GRM) del COPEC, Marta Mozo, va exposar 
en què consisteix el GRM i com participar-hi, tan si s’és mediador exercent o 
no. La conferència principal va ser presentada i moderada per la Sra. Victòria Gómez 
(vicepresidenta i responsable dels Grups de Recerca COPEC) i va tenir lloc a les 12.45 h 
amb el títol de “La natura ètica de la mediació”, en què la Dra. Maria Carme Boqué (experta 
en mediació i gestió de conflictes) va parlar de: 

- La mediació com a activitat ètica 
- El codi ètic en mediació 
- Compromís professional (en comptes de vocació) 
- Les virtuts de la mediació 
- 12 preguntes ètiques en mediació 
- Principals dilemes ètics en mediació 
- Els codis deontològics en mediació 

Acabant amb una reflexió amb metàfora de en què consisteix la mediació. 
Finalment, la cloenda va ser dirigida per la Sra. Marta Pagès, vocal i responsable de 
COPEC-GIRONA. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
5. Propera reunió itinerant al juny, Figueres. Fisioteràpia aquàtica 
Un cop realitzada la reunió itinerant del març, organitzem la propera a Figueres el mes de 
juny. La ponència la realitzarà la Carme Treserras sobre fisioteràpia aquàtica en pediatria. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Cerca del lloc Carme Casellas  

 
6. DiFT 
Quedem entesos que de cares a la propera reunió hem de cercar activitats per al DiFT 
d’aquest any. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Cerca del lloc Carme Casellas  
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6. Comunicació 
Aquesta setmana ens posarem en contacte amb el Departament de Comunicació del CFC per 
veure gestionem el contacte amb Radio Blanes per lligar una entrevista relacionat amb el seminari 
de les 4M. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Cerca del lloc Carme Casellas  
   

 
Precs i preguntes 
 

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les 15.00 h. 

 
Data propera reunió 
A definir. 

 
Coordinadora             Co-coordinadora 
Carme Casellas      Ester Aranda 
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