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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 4 Hora d’inici: 21.15 h Data: 25/04/2018 

 
Assistents: 
Coordinador  Carme Casellas Sotscoordinador  Ester Aranda 

 David Sánchez  Núria Fuentes  Berta Serrat 
 Irene García  Esther Gil  

 
Ordre del dia 

1. Formació.  
2. Fòrum Sanitari. 
3. Propera reunió itinerant juny: Figueres. Fisioteràpia aquàtica. 
4. Proves esportives. 
5. DiFT. 

 
1. Formació  

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

ST, coordina Esther Gil.  
Només hi havia 4 assistents, fins i tot el docent es va sorprendre perquè a 
Barcelona té molt èxit. Malgrat això, el ritme de la classe i les pràctiques va ser 
molt bo, els conceptes es van transmetre amb molta claredat i tots els alumnes 
van assolir tots els objectius del curs. Els alumnes van fer una valoració molt 
positiva del curs i professor. 

- Apràxia: 19 de maig, a càrrec de la Roberta Ghedina. Coordina Ester Aranda. 
- ST Ecografia: Pendents de concretar per al segon semestre. 
- Conferència fiscal: seguim a l’espera de concretar la data, al segon semestre. 
- Es proposa de fer el Curs bonificar sobre Fisioteràpia Respiratòria no 

instrumental al segons semestre.  
- Fisioteràpia Aquàtica en pediatria: Carme Traserras. 2 de juny a Figueres. 

(itinerant) 
 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   

 
2. Fòrum Sanitari 

 
La Marta Sala va anar a l’última reunió de Fòrum Sanitari, i ens han proposat d’entrar al 
Campus de Salut. Ho valorarem i decidirem si hi entrem. Adjuntem PDF. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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3. Reunió itinerant juny, Figueres. Fisioteràpia aquàtica 
El 19 d’abril, la Carme i la Sra. Cristina Travé, gerent de l’Hotel Figueres Parc es van reunir 
per veure les instal·lacions de l’hotel per poder fer la propera reunió itinerant a Figueres, a 
càrrec de la Carme Traserra sobre Fisioterapia aquàtica en pediatria. 
Ens prepararan un esmorzar per als assistents i una sala resguardada per poder portar a 
terme la conferència. Està pensada per fer-la de 10 a 14h. Amb temps per fer presentació 
de la Secció, l’esmorzar i la conferència tot darrera. 
L’esmorzar costarà a la Secció entre uns 3-4€/col·legiat. No hi haurà càrrec pel lloguer de 
la sala. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Cerca del lloc Carme Casellas  

 

4. Proves esportives 
S’ha enviat correu electrònic a l’Ajuntament de Girona per reprendre contacte amb els 
organitzadors de la Mitja Marató de Girona, i ens han dit que es fa el 25 de novembre. Al 
setembre hi tornarem a contactar. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Correu electrònic Núria Fuentes  

 

5. DiFT 
Es realitzarà el 20 d’octubre.  
Farem una “La Fisioterapia marxa per a tots”. Una cursa de 2 km, i una altra de 6 km.  
Iniciarem el circuit al Parc de Salut del Parc Científic Tecnològic de Girona.   
Contactarem amb DipSalut perquè ens ajudi a fer promoció i merchandising, i amb 
l’Associació Lluito per tu. 
Cadascú s’encarregarà de diferents temes. 
Contactarem amb l’Eva de Tarragona per informar-nos de com van organitzar la cursa del 
DiFT.  
Planificació del terreny: Irene 
Contacta amb l’associació i recerca de voluntaris: Ester 
Pomes i aigües: Esther i Berta 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Organitzar la Marxa  Tots  

 

Precs i preguntes 
 

 

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

 

Data propera reunió 
Divendres 18 maig 20.00 h. 

 
Coordinadora             Co-coordinadora 
Carme Casellas      Ester Aranda 
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