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SECCIÓ TERRITORIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN 

Núm. d’acta: 8 Hora d’inici: 19.00 Data: 09-04-20 

 
Assistents: 
Coordinador  Teresa Serra 
Membres Montserrat Sansa  Xevi Calm Iris Martínez 
 Roser Cerqueda David Fisas Miriam Bellido 
 Roger Vilaró   

Convidats  Sílvia Paüls  Carles Matas 
 

Ordre del dia 
1- Lectura i aprovació acta anterior 
2- Exposició del què es va parlar a la reunió de Seccions Territorials (6-04-20) 
3-II Jornades Transpirinenques 
4- Preparació xerrada-taller d'estiraments  
5- Tasques de divulgació professió 
6- Precs i preguntes 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Es fa un repàs de l'acta anterior i s'aprova. 
 

2. Resum de la reunió de Seccions Territorials (6-04-20)  
Es realitza la reunió per vídeoconferència 
La Teresa ens fa un resum de tot el parlat al llarg de la reunió (la feina que es fa des del 
CFC arran de la crisi del Covid-19), i ens convida a llegir l'acta que hi ha penjada per tenir 
tots els detalls.  
Una qüestió que ens afecta directament de tot el parlat en aquella reunió, és que el CFC ha 
anul.lat tot el que hi havia programat fins a mitjans de maig, però en principi les jornades 
Transpirinenques, inicialment programades pel 30 de maig, no estan anul.lades a dia d'avui 
per ordre directa del CFC. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3.II Jornades Transpirinenques 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Valorem conjuntament què fer en relació a 
l'organització de les jornades, i entre tots decidim 
canviar la data perquè possiblement el 30 de maig 
ho hauríem d'acabar postposant.  
Decidim  que podríem celebrar les jornades, o  bé el 
19 de setembre o el 24 d'octubre. Ho passem al CFC 
perquè valori si hi ha algun inconvenient en fer-ho 
en alguna de les dues dates proposades. 
Quan tinguem clara la data, posarem en marxa la 
resta d'aspectes (contacte amb ponents, alguns 

Tots Pendent de valoració 
per part del CFC 
(dates proposades: 
19 setembre o 24 
octubre) 
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dels quals ja havíem fet prèviament, confirmació de 
la sala (Molí de l'Oli a La Pobla de Segur..). 
El Carles comenta que ell podria fer activitat de 
marxa nòrdica però que hauria de ser a la tarda, a 
partir de les 16h. 

 
4.  Preparació xerrada-taller d'estiraments  
 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
La Montse i la Roser ja tenen  pràcticament acabada 
la presentació pels clubs esportius (la part teòrica 
seria igual per a tots els esports, i únicament 
caldria particularitzar en la part pràctica, on 
s'adaptarien els estiraments en funció de cada 
esport concret). 
S'ha fet un llistat dels diferents clubs/associacions 
esportives de la zona, i s'ha assignat uns Fisios per 
fer la xerrada a cada club.  
 

Montse Sansa 
i Roser 
Cerqueda 

Decidim que farem 
aquestes formacions 
a llarg termini, 
segons 
disponibilitats dels 
clubs, i quan les 
circumstàncies ho 
permetin. 

 
5. Tasques de Divulgació de la professió 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Degut a la situació actual s'han anul·lat les 
activitats divulgatives previstes (xerrada sobre 
prevenció del mal d'esquena a l' escola d'adults per 
part de la Montse Sansa). 
 
Seguim treballant amb les propostes de fer 
divulgació a través de mitjans de comunicació. En 
aquest sentit, parlem de fer, prèviament a començar 
a col·laborar amb articles de temàtiques més 
concretes, un escrit de presentació de la Secció 
Territorial, explicant qui som i quins objectius 
tenim. 
 
També parlem de que podem retwittejar des del 
compte de la secció tot el que el CFC penja sobre 
videoconsells i demés infografies. Ens cal renovar 
l'accés al compte de twitter, que, per problemes 
tècnics vam perdre.  
 
La Sílvia Paüls comenta que col·labora 
periòdicament amb Ràdio Tremp, en el programa 
"En bones mans". Podem aprofitar perquè des 
d'allà també es parli de la Secció, se la presenti. 
 
El Carles Matas també té contactes amb Catalunya 
Ràdio, i comenta que podria mirar si es pot fer una 

Teresa Serra 
(escrit de 
presentació). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xevi Calm i 
Montse Sansa 
(recuperar 
Twitter 
Secció) 
 
 
Sílvia Paüls 
 
 
 
Carles Matas 

Durant aquest mes 
d'abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant aquest mes 
d'abri 
 
 
 
 
 
Durant aquest mes 
d'abril 
 
 
Durant aquest mes 
d'abril 
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notícia al respecte.  
 
A partir d'aquí, un cop presentats, podríem anar 
veient quins són els mitjans en cada territori del 
Pirineu ( Les Mesures, Viure als Pirineus, Pallars 
digital, Ràdio Seu, Ràdio Tremp, etc), i anar fent 
divulgació a través d'ells. 

l 

 
6. .Precs i preguntes 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es parla també de proposar una assessoria per la 
zona del Pallars i Vall d'Aran. 
Comentem amb els companys Sílvia i Carles, que si 
coneixen alguna assessoria, que ho comentin al 
CFC i des d'allà es posaran en contacte amb 
aquests assessors per tal de veure si poden fer un 
conveni. 
 
Proposem que, per tal de poder arribar de manera 
més directa als fisioterapeutes del territori, podríem 
crear un grup de WhatsApp. La idea seria que així 
poguéssim presentar les idees que tenim 
(divulgació, i si algú que no està a la secció vol fer 
un article o una col·laboració, que pugui proposar-
ho), també valorar conjuntament quina formació 
resulta més interessant de demanar al CFC, etc  
. 
Per fer els grups de whatsap (un per zona Alt Urgell, 
un altre per zona Pallars i un altre per zona Val 
d'Aran), comentem que es faci un contacte directe 
amb les fisios de cada zona perqùe ens diguin si 
estan interessats a que els incloguem al grup. 

Sílvia Paüls i 
Carles Matas 
 
 
 
 
 
 
 
Tots 

No fixem data 
concreta. 
 
 
 
 
 
 
 
11-05-20 

 
 

Data propera reunió 
11-05-2020 

 
 
Teresa Serra        
Coordinadora        
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