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SECCIÓ TERRITORIAL D’ALT PIRINEU I ARAN 

Núm. d’acta: 32 Hora d’inici: 16.00 h Data: 12-02-2022 
 

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

      
Convidats               

 
Ordre del dia 

1. Resum dels aspectes acordats en la 50a assemblea del CFC. 
2. Recollida signatures drets imatge. 
3. Valoració salut escoles. 
4. Activació grups Whatsapp. 
5. Pinzellades. 
6. Valoració Seminari running. 
7. Divulgació, propostes fisioteràpia territori. 
8. Programació formació territori prevista. 
9. Solucionar SPAMs al correu. 
10. Model acta nova i contacte de fisio per incorporar-se al grup de WhatsApp. 
 

1. Resum acords 50 assemblea CFC 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es detallen les propostes de divulgació que es faran des 
del CFC (escoles, mobiliari urbà, projectes socials). 
Transparència dels ajuts públics. 
Descentralització de jornades. 
Baixar preus/bonificació recerca/bonificació 
discapacitats i baixes maternals. 
Pendent baixes laborals. 
Gratuïtat programa de gestió centres. 
Ajuts publicació articles. 
Mantenir vinculació jubilats col·legiats. 
Novembre 2022 noves eleccions. 

Teresa 12-02-2022 

 
2. Recollida signatura drets imatge 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es recorda a la Sílvia i la Montse la signatura del full per 
enviar-lo al CFC per a posteriors esdeveniments. 
 

Teresa Finals febrer 

 
3. Valoració Programa Salut Escoles 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
La Sílvia i la Teresa ja han iniciat l’activitat en escoles 
de la zona corresponent. L’experiència ha estat positiva, 
amb molta participació de l’alumnat. El Carles està 
pendent d’iniciar-ho. Pendent publicar-ho a les xarxes. 

Teresa Sílvia i 
Carles 

Febrer i març 

 
4. Activació grups WhatsApp 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
S’acorda, per mantenir-los actius, comunicar el resum de 
les actes de les reunions de la Secció. També es proposa 
fer difusió dels comunicats/cursos… del CFC a ser 
possible abans q fossin publicats pel web. 

Tots Mensualment 

 
5. Pinzellades 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
La Teresa, la Roser i el David ja han enregistrat les 
pinzellades corresponents a la ràdio. Pendent Sílvia i/o 
Roger. S’exposa l’acord de remuneració acordada amb 
l’Alejandra de l’activitat. 

Montse, 
Roger 

Finals febrer 

 
6. Valoració seminari running 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Molt bona acollida a Tremp. Pendent preguntar la 
limitació a 20 participants. La Sílvia farà un breu resum 
per passar-ho al CFC. Ho hem publicitat a l’IG i al TW. 

Teresa Febrer, març 

 
7. Divulgació Fisioteràpia territori 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Punts de llibre per St. Jordi. Per repartir a llibreries.  
Preguntar per l’existència de “llibrets” amb consells de 
fisioteràpia en diverses patologies, i repartir-los als 
centres de salut, atenció primària o en alguna xerrada 
(pendent). 
La proposta del calendari amb consells, s’acorda 
engegar-lo al setembre. 

Tots Abril 

 
8. Programació formació territori 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es comunica el programa de cursos fins ara programats. Teresa Finals febrer 
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El Carles mostra interès perquè el de vestibular es 
realitzi a la Vall d’Aran; es preguntarà sobre la proposta 
de data de 3 de juny ja que es tracta d’un divendres. 
Interessaria que fos en un dissabte.  
Les jornades territorials i la reunió anual es proposa 
treballar-les en l’últim trimestre de l’any, per realitzar-
les al 2023. 

9. Correu Secció

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Avís a informàtica per resoldre l’entrada massiva de 
correu brossa. 

Teresa Febrer 

10. Model acta nova i contacte fisioterapeuta

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
S’ha corregit el model de l’acta amb els noms dels 
actuals membres. Pendent de fer “crida” per a noves 
incorporacions fins autorització del CFC i pendent 
enquesta satisfacció.  
Ha contactat a través del nostre correu una fisio perquè 
la incorporéssim al grup de WhatsApp del col·lectiu del 
territori. 

Tots Febrer 2022 

Precs i preguntes 

Aprovació de l’acta 
12-02-2022 

Data propera reunió 
23-març -2022 

VP Sotscoordinador Coordinador  
Teresa Serra Argerich 
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