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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 9 Hora d’inici: 21.00 h Data: 25/10/2018 

 
Assistents: 
Coordinadora ☒  Ester Aranda Co-coordinadora ☒ Nuria Fuentes 
☒ David Sánchez ☒ Esther Gil ☒ Berta Serrat 
☒ Irene García   
 
Ordre del dia 

1. Formació.  
2. Proves esportives. 
3. EUSES. 
4. Posa’t al meu lloc “Lluito per tu” i “multicapacitats”. 
5. DiFT 
6. Reorganització càrrecs Secció. 

 
1. Formació  

- Apràxia: Es va realitzar el passat 29 de setembre. Adjuntem informe d’activitat 
i fotografies.  

- ST Ecografia: Per les dates que vam proposar és massa just realitzar el 
seminari per qüestions d’acreditacions i aconseguir el material en préstec. 
També cal trobar un docent que pugui fer la formació a les 4 províncies. Ens 
informaran abans d’acabar l’any. Ens preguntem si obrint borsa de treball 
agilitzaríem el procés. 

- Farem el curs becat sobre Fisioteràpia Respiratòria no instrumental amb la 
Imma Castillo, el 10 i 11 de novembre. Coordina: Ester Aranda. 

- Mobilització de la Sedestació a la Marxa, per al dissabte 1 de desembre.  
Coordina  l’Esther Gil. 

 
FORMACIÓ 2019  

- Març: Conferència fiscal. L’assessora de Girona confirma el dia 30 de març. 
Aprofitarem per realitzar la reunió anual del 2019.  

- Abril: Formació de vertigen amb en Santiago Crucci: Si és ST cap problema, 
al desembre el realitzarà a Tarragona i al febrer a Barcelona. Si volem curs 
ho deixaríem per al 2020. 

o Proposem ST per al dia 6 d’abril del 2019 i segons com vagi, proposar 
curs per al 2020. 

- Maig: Respi avançat Imma Castillo, es realitzarà el 18 i 19 de maig del 2019. 
- Juny: Curs d’espatlla amb Xavier Vericat. Ens proposen 3 dates per al 2019: 

o Juny 8-9, 15-16 
o Octubre 5-6, 19-20, 26-27 
o Novembre 9-10, 16-17, 23-24 

 
Confirmem la data: 8-9 juny 
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- Juliol: 
- Setembre: DiFT 19 
- Octubre: ST “Evaluación diferencial del dolor lumbar, mediante diagnóstico 

por el síntoma y razonamiento fisioterápico. Análisis de posibles tratamientos 
mediante terapia manual y ejercicio terapéutico” i és a càrrec d’en Juan 
López. En data 18 d’octubre del 2019. HEM DE CONFIRMAR 

- Novembre: ST Tècniques ventilatòries: Imma Castillo, el dissabte 9 de 
novembre del 2019. 

 
Queda pendent: 

- La data del ST Running: Miki Martínez per al febrer o juliol del 2019. 
- Adaptacions de Carles Salvadó: Pendents del nou plantejament, de ST a 

curs. Restem pendents de la proposta del docent. 
 
 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
2. Proves esportives 
Al setembre hem tornat a contactar amb l’Ajuntament per la col·laboració amb la Mitja 
Marató de Girona i ens han confirmat que no es portarà a terme. 
Ens mantindrem amb contacte amb la associació Lluito per tu i Multicapacitats per fer 
col·laboracions conjuntes en diferents activitats esportives. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Berta Serrat  

 
3. EUSES 
La col·laboració conjunta per al DiFT va anar molt bé. Ens van aportar 20 voluntaris 
aproximadament, no estaven al cas de la tasca que havien de realitzar, alguns els faltava la 
motivació de voluntariat i no sabien com actuar a l’hora de fer acompanyaments a 
participants, ja fos per timidesa o falta d’experiència, tot i així va ser un gran èxit gràcies a 
tots ells que ens van ajudar a organitzar i donar atenció als inscrits de la marxa. 
 
Ens han informat que, per poder signar convenis conjunts EUSES-CFC, no pot ser per 
assignatures universitàries, ja que el tutor hauria de ser algú d’EUSES, si és per voluntariat 
fora d’assignatures, seria factible.  
 
Properament ens posarem en contacte amb el Mariano Gacto (director de grau de 
Fisioteràpia de l'EUSES), per poder informar-nos mútuament de la formació continuada 
planificada al llarg de l’any i evitar solapaments. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Ester Aranda  
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4. Posa’t al meu lloc “Lluito per tu” i “Multicapacitats” 
Arran de la reunió amb l'associació Lluito per tu, va sorgir la proposta de col·laborar amb 
ells i “Multicapacitats” el proper 2 de desembre a la Jornada “Posa’t al meu lloc” que estan 
organitzant a la ciutat de Girona. Dins el marc del Dia Internacional de la Discapacitat. La 
jornada es farà a la plaça U d’Octubre i allà hi ha reservat lloc per a 30 entitats, cadascuna 
es portarà el seu envelat i pot organitzar l’activitat que li resulti més interessant, entre elles: 
  

- Bombers de Girona (mostraran com treuen els accidentats d’un cotxe). 
- Eurofirms, que parlarà de la integració dels discapacitats en el món laboral. 
- Gossos pigall de l’ONCE. 
- Es faran tastets a cegues i tallers sensorials per a nens i adolescents.  

 
Vam parlar que seria interessant que el col·lectiu de fisioterapeutes hi tingues representació.  
Havíem pensat en realitzar una activitat sobre: exercici terapèutic usuari - cuidador a càrrec 
d’en Luis Soto. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Esther Gil  

 
 

5. DiFT 
En general, l'activitat va ser un èxit, malgrat el mal temps dels últims dies el terreny estava 
força transitable tot i anar amb ajudes tècniques. 
 
Per a l'any següent pensem caldria organitzar-ho amb la implicació de més membres de la 
Secció, atès que enguany, per motius laborals o personals, només hem pogut ser dos i la 
feina se'ns ha desbordat. En el tema de difusió a xarxes socials i boca orella és el que més 
ha funcionat, hem pecat en distribuir flyers a més escoles ordinàries i especials, instituts, 
centres de dia, entres cívics, biblioteques, universitat... Pel que fa al recorregut per l'any 
següent estaria bé dur a terme el projecte de fisiorunners perquè hi hagi assistència al 
llarg de la marxa. 
 
El factor meteorològic no es pot preveure ni evitar, i si es fan activitats a l'exterior s'haurien 
d'anul·lar, seria interessant estudiar tenir algun pla B. 
 
Pensant en els estudiants i voluntaris d'EUSES, per a la propera vegada es podria realitzar 
algun taller d'escalfament abans d'iniciar la marxa i un d'estiraments postmarxa, oferint així 
un servei de Fisioteràpia més visible. 
 
Queda pendent fer l’entrega del xec a l'associació “Lluito per tu” de les aportacions 
voluntàries recaptades a la marxa inclusiva. 
 
Adjuntem informe d’activitat, fotografies i breu noticiari. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Organitzar la Marxa  Tots  
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6. Jornada sobre Activitat Física i Càncer, que porta per títol “L’activitat física com a eina de 
recuperació en la malaltia oncològica” 
Ens informen des de l’AECC Girona que el proper dia 13 de novembre han organitzat, a l’Auditori 
Josep Irla de Girona, una jornada sobre Activitat Física i Càncer, que porta per títol “L’activitat 
física com a eina de recuperació en la malaltia oncològica”. 
Aquesta jornada, impulsada pel seu Departament de Fisioteràpia, té l’objectiu de posar de manifest 
la importància d’incorporar l’exercici físic en la recuperació funcional de les persones que han passat 
per una malaltia oncològica. 
  
Pensen que pot ésser un tema molt interessant per a professionals sanitaris de diferents àmbits i per 
això, ens agrairien que els hi poguéssim fer difusió entre els nostres professionals. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Esther Gil i Ester 

Aranda 
 
 

 
7. Reorganització càrrecs Secció Girona 
La Núria informe que deixa la Secció per motius personals i laborals. 
 
Els càrrecs queden: 

- Coordinació: Ester Aranda 
- Cocoordinació: Esther Gil 
- Secretari: David Sánchez  
- Formació: Tots 
- Comunicació: Berta Serrat 
- Proves Esportives: Berta Serrat 
- Xarxes socials: Irene García 

 
Davant de la quantitat de formacions per al 2019 i de la càrrega d’actes de representació, 
sol·licitem s’obri de nou concurs per poder ampliar els membres de la Secció i poder dividir 
millor les tasques. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
 

Precs i preguntes 
 

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

 
Data propera reunió 
Dijous 22 novembre 20.00 h. 

Coordinadora      Cocoordinadora 
Ester Aranda           Núria Fuentes 
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