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SECCIÓ TERRITORIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN 

Núm. d’acta: 10 Hora d’inici: 20.30 Data: 10-06-20 

 
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-II Jornades Transpirinenques 
3- Preparació xerrada-taller d'estiraments  
4- Tasques de divulgació professió 
5- Assessories 
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. JORNADES TRANSPIRINENQUES 
La Teresa va contactar amb la Irene i estem pendents que ens autoritzin a fer-les el 19/09/20. 
Els ponents es mantenen. 
La Silvia enviarà correu per confirmar la reserva de la sal un cop vist i plau del col.legi. 
Clínica del corredor proposa dues temàtiques: 
- Influència de l'esport (running) en sòl pèlvic 
- Marketing vs ciència 
 
Pel que fa a la proposta de fer taula rodona amb algún esportista d'èlit, el Roger proposa la 
opció de que aquesta es connecti on line i no presencialment. 
 
Com a activitat d'oci, la Silvia proposa fer visita a la fàbrica de cervesa artesana C13 amb 
concert de musica en viu. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Silvia: Parlarà per poder llogar la sala per fer les 
jornades 
Contactar amb C13 per visita+concert 

Silvia 
 
Silvia 

      

 
3.PREPARACIÓ XERRADA-TALLER ESTIRAMENTS 
El document està realitzat, i restem a la espera de passat l¡estiu, plantejar si es podria 
realitzar alguna. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. TASQUES DE DIVULGACIÓ DE LA PROFESSIÓ 
 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Ja s'ha realitzat el llistat de mitjans per a fer la 
difussió de activitats, escrits, etc.  
 
S'han configurat els diferents grups de whats app 
per a la comunicació més directa amb els 
fisioterapeutes de cada zona. 
 
La Roser i el David han realitzat tres articles parlant 
del COVID19 que s'aniran publicant als diferents 
mitjans. Es parla amb el Xevi que aquesta setmana 
han de ser enviats. 

Xevi 
 
 
Iris 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15-06-20 

 
5. ASSESSORIES 
La gestoria Estanyol ja ha confirmat que farà l'assessorament. Quedem pendents de la 
confirmació per part del Col.legi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
6. .PRECS I PREGUNTES 
Data nova reunió dimecres 40 de Juliol a les 16.00 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
7.   . 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
8.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
9.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
10.       
      
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
 

Aprovació de l’acta 
      

 
 

Data propera reunió 
04-07-2020 

 
 

ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 
Teresa Serra        
Coordinadora        
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