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SECCIÓ TERRITORIAL D’ALT PIRINEU I ARAN 

Núm. d’acta: 30 Hora d’inici: 20.00 h Data: 1 de desembre 
 

Assistents: 
Coordinadora X Teresa Serra Argerich Sotscoordinadora   
 Sílvia Paüls Prieto X Roser Cerqueda Esteve X Carles Matas Mínguez 
X Montserrat Sansa Roquet X Roger Vilaro Oliana X David Fisas Bertran 

      
Convidats               

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació acta anterior. 
2. Drets d’imatge. 
3. Pinzellades. 
4. Enquesta de satisfacció de la Secció. 
5. Programa Salut a les Escoles. 
6. Activació grups Whatsapp col·lectius fisioterapeutes de la zona. 
7. Lectura - Resum reunió trimestral de les seccions. 
 

2. Drets d’imatge 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es recorda el document per signar d’autorització de 
drets d’imatge, corresponent a les fotos que es van 
realitzar durant el DIFT, i permetre així l’ús de les 
mateixes per part del Col·legi. 
Document a tenir present en futures activitats on es 
realitzin captures d’imatge. 

TOTS 15-desembre-21 

 
3. Pinzellades 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
La Roser informa del compromís del Col·legi per tenir-
ho corregit després de la jornada 
neuromusculoesquelètica. Quan això estigui, quedarà 
pendent d’acordar el dia de l’enregistrament, essent 
cadascú responsable de les seves pròpies pinzellades. 
Es transmetran a partir del mes de gener de 2022. 

Roser 
Comunicació 
CFC 

15-desembre-21 

 
4. Enquesta satisfacció 
Definim una sèrie de preguntes a supervisar per part del Col·legi per conèixer l‘opinió  dels 
fisioterapeutes del territori sobre la tasca de la Secció. Creiem que ha de ser anònima, i s’hauria 
de definir edat i sexe, amb preguntes de sí/no... 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

A. Què et semblen les quotes del Col·legi? 
B. Consultes habitualment la pàgina web? 

TOTS 1-12-21 
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C. Utilitzes la informació que et fa arribar el CFC?
(a través dels correus electrònics, SMS...)

D. Coneixes els avantatges d’estar col·legiat?
E. Aprofites o treus benefici d’aquests avantatges?
F. Consideres important que existeixi una secció

del CFC al territori?
G. Coneixes l’activitat que organitza la secció

territorial?
H. T’hi sents representat o t’ajuda en la teva tasca?
I. T’agradaria participar-hi?

5. Salut a les escoles
El Carles Mata refereix que no va tenir opció a realitzar el curs de formació. Desconeix si 
professionals del territori l’han realitzat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Pendent de sol·licitar al CFC la possibilitat de realitzar 
la formació. 
A la Vall d’Aran es considera més oportú transmetre la 
informació del programa a través del col·lectiu de 
pediatria. 

Teresa 
Carles 

15-desembre-21

6. Activació grups Whatsapp
El Carles posa de manifest la poca activitat del grup de Whatsapp de la zona i en general es 
detecta poca participació dels fisioterapeutes. Necessari buscar fórmules per reactivar i motivar. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Acordem previ consentiment del CFC, passar les actes 
de la reunió de la Secció via Whatsapp. Recordar que 
també estan “penjades” al web del CFC. 
Passar les diferents comunicacions/informacions que el 
CFC envia a través de correu. 
Transmetre primícies... amb la finalitat de fer-ho tot més 
motivador. 
Iniciem el comunicat amb l’enllaç de la Secció de Lleida 
sobre el sòl pelvià masculí. 

TOTS 1-desembre-21

7. Lectura-Resum reunió trimestral seccions
La Teresa fa incís en diferents aspectes parlats en la reunió trimestral. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsabl

e 
Data 
realitzaci
ó 

Es posa de relleu la iniciativa del CFC en la gestió gratuïta dels 
pacients per als centres de fisioteràpia a partir del mes de gener, i 
de pàgina web que ja s'està duent a terme. I la novetat de formació 
en farmacologia per a fisioterapeutes.

Tots 1-desembre-
21
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Precs i preguntes 
Posem de manifest la gran tasca dels membres de la Secció i que en 
determinades ocasions hi ha certa sobrecàrrega de treball, d'aquí les 
últimes baixes. De moment formem un grup compacte i acordem reunir-nos novament a finals 
gener de 2022. Veiem, però, la necessitat de la implicació/incorporació de nous membres. 

Aprovació de l’acta 

Data propera reunió 
Gener de 2022. 

Coordinadora  VP Sotscoordinador 
Teresa Serra Argerich 

http://www.fisioterapeutes.cat/

