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SECCIÓ TERRITORIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN 

Núm. d’acta: 18 Hora d’inici: 20.00 h Data: 18-03-21 
 

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

Convidats  Silvia Paüls  Carles Matas 
 

Ordre del dia 
1- Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2- Evolució de les pinzellades de fisioteràpia a la radio i expansió a la Vall d'Aran i als 
Pallars. 
3-Vídeo per a la Nit de la Fisioteràpia. 
4. Formació. 
5. Presentació i enviament de les actes i les despeses. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
-  

 
2. PINZELLADES 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
- El Carles va enviar el pressupost de Catalunya 
Ràdio i resulta molt car. Parlem que seria interessant 
buscar una altra fórmula (potser fer com una 
entrevista), perquè no suposi cap cost.  
- Des de Tremp, fan el programa "En bones mans", 
una entrevista de ràdio mensual. La Sílvia comenta 
que costa trobar els fisioterapeutes disponibles per 
fer l'entrevista cada mes... 
- De cara a l'any vinent, parlem que podria estar bé 
fer més aviat consells de fisoteràpia, perquè potser 
així no es pot dir tant que algú ho consideri publicitat 
encoberta. 
- La Sílvia preguntarà a Ràdio Tremp si es podrien 
emetre les pinzellades també per aquest mitjà. 
- La Míriam també proposa buscar algun altre mitjà 
on publicar i publicitar la fisioteràpia (tenim un 
pressupost i segur que hi ha mitjans més locals que 
tenen tarifes més assequibles). 
- Es comenta també la possibilitat de fer un punt de 
llibre per Sant Jordi amb alguna frase que tingui 
relació amb la Fisioteràpia (pensem que hauria de 
ser alguna cosa no massa feixuga, perquè el punt de 
llibre és petit i que no quedi massa atapeït). Ho 
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passarem al CFC perquè proposin un disseny. Com 
a idea, dèiem la frase "AFISIONA'T" del DiFT, i potser 
posar al darrera del punt de llibre un codi QR i que 
enviés a un accés a tots els centres de fisio de la 
zona. 
-De cara a l'any vinent, podríem fer un calendari amb
consells a cada mes. Ho hauríem de començar a
moure de cara al setembre.

3. VÍDEO PER LA NIT DE LA FISIOTERÀPIA

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
- S'ha de enregistrar el vídeo on la Montse contesti
les preguntes de l'entrevista i fer-lo arribar al CFC.

- Montse,
Roser i Míriam

- 25-03-21

4. FORMACIÓ

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
- Recordem que el proper curs és el d'ATM i que es
durà a terme a Tremp el cap de setmana del 19-20 de
juny.
- El Carles ens comenta que l'Hospital de la Vall
d'Aran també s'ofereix com a seu per fer formacions.
Té un auditori amb una capacitat per 30 persones.

5. PRESENTACIÓ I ENVIAMENT DE L'ACTA I ELS FULLS DE DESPESES

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
- Decidim que a partir d'ara ho enviarà la persona que
hagi fet l'acta. Tot junt, a final de mes.

Tots Cada mes 

Data propera reunió 
Es valora com a propera data el 21-04-21 a les 20.00 h. 

Teresa Serra 
Coordinadora 
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