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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 10 Hora d’inici: 21.00 h Data: 26/11/2018 

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

1. Formació.  
2. Proves esportives. 
3. EUSES. 
4. Posa’t al meu lloc “Lluito per tu” i “Multicapacitats”. 
5. Jornada sobre Activitat Física i Càncer, que porta per títol “L’activitat física com 

a eina de recuperació en la malaltia oncològica”. 
6. DipSalut. 
7. Reunió Fòrum Sanitari. 
8. Associació AACIC. 
9. Reorganització càrrecs secció Girona. 

 
1. Formació  

 
- Es va fer el curs becat sobre Fisioteràpia Respiratòria no instrumental amb la Imma 

Castillo, el 10 i 11 de novembre. Coordinava: Ester Aranda. S’adjunta informe 
d’activitat, breu noticiari i fotografies. 
 

- Mobilització de la Sedestació a la Marxa, per al dissabte 1 de desembre, passa de 
ST a Curs per al 2019-2020, pendents del canvi i del ponent. 
 

- ST Ecografia: Hem parlat amb l’Ismael, i hem quedat que ens informarà sobre el 
ponent. 

 
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: 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 per Xavier Vericat. Confirmem la data: 8-9 juny i 15 i 16 de juny 

del 2019. 
- Juliol: 
- Setembre: DiFT 19 
- Octubre: Confirmem la data del 18 d’octubre pel ST “Evaluación diferencial del dolor 

lumbar, mediante diagnóstico por el síntoma y razonamiento fisioterápico. Análisis 
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de posibles tratamientos mediante terapia manual y ejercicio terapéutico” i és a 
càrrec d’en Juan López. 

- 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. 
 
Es valorarà la possibilitat de becar un curs anual 100%, i altres amb un % variable. 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
2. Proves esportives 
Pendent de valorar la possibilitat de fer una borsa amb els col·legiats interessats a participar 
en proves esportives.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Berta Serrat  

 
3. EUSES 
Ens hem posat en contacte amb el Mariano Gacto (director de grau de Fisioteràpia de 
l'EUSES) i en Pere Iglesias (coordinador de la formació continuada d’EUSES) per informar-
nos de la formació planificada per al 2018 i 2019 amb l’objectiu d’evitar solapaments i oferir 
formació variada al col·legiat de la zona gironina. Hem observat que ells, al mes d’abril del 
2019, tenen programat un curs d’espatlla amb el Sr. Lluís Puig i nosaltres el mes de juny 
amb el Sr. Xavier Vericat. Al ser una formació molt demandada creiem que no hi ha d’haver 
problema. 
 
El proper 14 de desembre hi ha la xerrada de sortides professionals a l’EUSES, i hi assistiran 
la Berta Serrat i l’Esther Gil. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
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 
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- 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 tingués representació.  
Havíem pensat en realitzar una activitat sobre: exercici terapèutic usuari - cuidador amb en 
Luis Soto.  
 
Arran del retard en la resposta per part de l’organització, anul·lem la col·laboració per falta 
de temps per preparar l’activitat. Acordem possible col·laboració en l’edició de l’any vinent.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Esther Gil  

 
 

5. Jornada sobre Activitat Física i Càncer, que porta per títol “L’activitat física com a eina de 
recuperació en la malaltia oncològica” 
El passat dimarts 13 de novembre vam assistir a la jornada que va organitzar l’Associació 
Catalunya contra el Càncer, que portava per títol “Activitat Física i Càncer” a l’Auditori Josep 
Irla de la ciutat de Girona, dirigida tant a professionals com a pacients. La presentació va 
anar a càrrec de la Pilar Cot, presidenta d’AECC, i del Dr. Miquel Carreras, gerent de la 
Regió Sanitària de Girona. Tot seguit hi havia programades un seguit de conferències 
impartides per fisioterapeutes especialitzats en la matèria i oncòlegs on posaven èmfasi en 
la necessitat d’un tractament actiu i de la realització d’activitat física en els diferents estadis 
de la malaltia. També, des d’AECC Girona, van presentar el seu programa actual “Jo em 
sento bé”, on es promou la Fisioteràpia i l’activitat física individualitzada per a cada pacient. 
Finalment es va dur a terme una taula rodona de diferents disciplines d’activitat física on 
cada una d’elles explicava els seus beneficis per als pacients oncològics.  
Va resultar una jornada molt beneficiosa per la difusió de la nostra professió en el tractament 
de la patologia oncològica, sobretot pel fet de que fos dirigida tant a professionals sanitaris 
com a població en general. 
 
 
S’adjunta informe d’activitat, breu Noticiari i fotografies.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Esther Gil   

 
 

6. DIPSALUT 
Des de DipSalut ens conviden a una sessió de reflexió estratègica de com ha de ser la salut 
pública dels propers 10 anys en el nostre territori i quin paper hi hem de jugar. 
   
Abans de l’estiu ja van realitzar un conjunt de trobades amb els representants del món local, 
tècnics municipals i responsables dels serveis socials. Acabarem aquest procés de reflexió 
amb vosaltres. 
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La sessió en la que se’ns convida es durà a terme el dia 26 de novembre a les 10.30 h a 
DipSalut, amb una durada d’un a hora i mitja en què s’ha preparat  una dinàmica molt activa 
en la que participar i reflexionar sobre el paper de DipSalut en aquest futur proper i on 
debatrem plegats com abordem els nous paradigmes que se’ns presenten. 
   
Aquest és un procés molt important, que serà més enriquidor quanta més participació 
tinguem de la “comunitat DipSalut”.   
 
Per motius laborals des de la Secció no hem pogut assistir a aquesta convocatòria. 
  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
 

7. Reunió Fòrum Sanitari 
El passat 6 de novembre hi va haver reunió del Fòrum Sanitari en què es van tractar els 
següents temes: 
 

1. Invitació Col·legi de Farmacèutics 
2. Canvi de secretària 
3. Idees nou curs lectiu 
4. Estat de comptes 
5. Col·laboració amb La Marató 
6. Torn obert de paraules 
 

Es va convocar la següent reunió per al proper dimarts 11 de desembre a les 18.00 h. Hi 
van l’Isma i la Marta Sala. 
 
Adjuntem acta de la reunió del passat 6 de novembre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
 

8. Associació AACIC 
Arran del DiFT18, l’Associació AACIC (Associació de cardiopaties congènites) s’ha posat en 
contacte amb nosaltres per fer alguna col·laboració conjunta. Ens han proposat fer alguna 
marxa o cursa apta per a cardiopaties per donar a conèixer la Fisioteràpia en aquest àmbit. 
Hem acordat que ens posarem en contacte amb ells un cop iniciem els tràmits per organitzar 
el següent DiFT i informar-los del format que tindrà i de si és possible la col·laboració 
conjunta. 
El contacte de l’AACIC CorAvant Girona és la Gemma Solsona (psicòloga de l’AACIC Cor 
Avant Girona) info@aacic.org i 685274405 
 
Des de la Secció creiem que estaria bé poder col·laborar amb alguna associació de l'àmbit 
de cardiopaties, atès que els fisioterapeutes d'aquest camp poden estar interessats en 
donar-se a conèixer i realitzar alguna activitat d'exercici terapèutic.  
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S’adjunta informe d’activitat i fotografies. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Ester Aranda  

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

- Coordinació: Ester Aranda 
- Co-coordinació: 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 
Cal una plantilla d’informe d’activitat renovada en què es pugui firmar en data anual 
actualitzada, atès que no podem modificar l’any que hi surt per defecte (2016). 
Necessitem 2-3 persones més a la Secció perquè no donem a l’abast. 

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

 
Data propera reunió 
Dijous, 19 desembre 21.00 h. 

 
Coordinadora      Co-coordinadora 
Ester Aranda           Esther Gil 
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