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SECCIÓ TERRITORIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN 

Núm. d’acta: 03/2019 Hora d’inici: 20.00 h Data: 18/06/20191 

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

 
Ordre del dia 

1.-Lectura de l'acta aprovada a la reunió de les seccions territorials el 15/06/2019. 
2.-Valoració de la I Jornada Transpirinenca i la realització d'una II edició l'any vinent. 
3.-S'acorda preguntar al CFC la incorporació del Sr. David Fisas com a menbre de la ST. 
4.-Pla de divulgació de la Fisioteràpia al territori. 
5.-Problemes en la recepció d'informació del CFC. 
6.-DIFT 2019. 
7.-Pendent creació de compte Instagram de la ST. 
8.-Proposta de Formació 2020. 
9.-Foto grup Secció. 
10.-Propera reunió. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Lectura de l'acta aprovada a la reunió de seccions territorials per conèixer el pla estratègic 
aprovat.  

 
2. Valoració I Jornada Transpirinenca 
Últims preparatius, dubtes i resolucions  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Valoració positiva, sobretot referent a la dinàmica 
combinada entre ponències pel matí i part pràctica en 
tallers a la tarda.  
Hi va haver un total de 39 inscripcions, de les quals 36 es 
van presentar a la jornada. 
Millorar la proposta de menú quan estigui  predeterminat 
(al·lèrgies, vegetarià...). 
La probabilitat de realitzar unes II Jornades 
Transpirinenques a la Vall d'Aran implica haver de 
conèixer el territori i coordinar-ho amb professionals de 
la zona. 
Proposta de data al maig i possibilitat de programar un 
cap de setmana amb diverses activitats lúdiques. 

Equip ST 
C. Bergé 
D. Freixes? 

18/06/2019 
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3. Sol·licitar incorporació del Sr. David Fisas a la ST 
Des de bon principi la seva complicitat i interès ha estat complerta, i creiem que pel fet del 
tipus de territori que representem ens beneficia ser el màxim de components possibles. 
Sol·licitar al CFC la incorporació del Sr. David Fisas per tenir una 
visualització/comuncicació més propera amb els companys del territori  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar sol·licitud a la Roser Alfonso i la Clara B, per 
incrementar a 8 els components de la Secció, que a 
la vegada ho han de comentar a la Junta CFC. 
 
S'ha acceptat incorporar.  
 

T. Serra               
 
 
 
Clara B    

18/06/2019                 
 
 
 
OK el 19/06/2019 

 
4. Pla de divulgació de la Fisioteràpia al territori 
Tenint en compte l'experiència (de l'anterior grup d'interès) en la dificultat de participació 
de la població en diversos actes programats. S'exposen diverses idees :  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Xerrades divulgatives en la ràdio local un o dos 
cops l'any. 
Participar de manera mensual o trimestral en 
publicacions locals com "El Mesures" o "Viure als 
pirineus"                                                               
Xerrades a les escoles/AMPA: "Higiene nasal"...  
 
Opcions de locals:  Centre cívic, Monges, La Salle  
 

ST 
 
 
 

18/06/2019 
 
 
 

 
5. Problemes en la recepció de la informació del CFC 
Després d'exposar-ho a la reunió de ST, la Roser A. ens fa arribar un correu enllaç per 
actualitzar les subscripcions al CFC, atès que al maig entra en vigor una nova normativa 
pel que fa a la protecció de dades 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
S'exposa el comunicat passat pel Col·legi i es fa 
extensiu a altres companys (per rebre els correus, 
s'ha de fer servir l'intranet amb clau d'accès)  

ST 18/06/2019 

 
6. DIFT . Tema Central: "Malaltia Crònica"  
Es desestima participar a la Fira St. Ermengol i s'acorda realitzar una combinació de 
Conferència-Taller un divendres per la tarda, 4 o 18 d'octubre (a causa de la dificultat de 
combinar agendes de cap de setmana que tenen els integrants de la ST). 
Dirigir-ho a un col·lectiu determinat: casals de gent gran, associació fibriomiàlgia... 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Com a títol de la conferència en un princpici seria: 
Com controlo el meu dolor? Plantejant-ho com una 
alternativa farmacològica / explicar els mecanismes 

ST 18/06/2019 
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del dolor / efectes fisiològics... 
Taller:  seguint la temàtica donar-hi un enfocament 
generant  reptes: treballar hàbits d'higiene / 
estiraments / altres exercicis dividits en subgrups 
de treball (EI, ES, Columna) 
 

 
7. Creació de compte d'Instagram de la ST. Alt Pirineu a les xarxes socials 
Per tenir una visualització/comuncicació més propera amb els companys del territori.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Pendent creació compte d'Instagram. Pendent 
resposta autorització.  

Clara B 18/06/2019 

 
8. Proposta de Formació 2020 
 Hi ha diverses temàtiques d'interès: Vertigen / 4M / Espatlla del Xavier Vericat o del Lluís 
Puig i la Montse Sansa ens fa proposta per via Whatsapp d'un curs del José Luis Marín o 
del Rafel Donat sobre EI.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Contactar amb el Col·legi per disponibilitat cursos i 
dates factibles.  

T. Serra       

 
9. Foto de grup 
Actualitzar la foto amb tots els components de la Secció. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
A la propera reunió, si hi som tots els components, 
fer-la. 

ST 18/06/2019 

 
10. Propera reunió  
S'acorda després d'estiu sense concretar data. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es proposa comunicar-nos per correu comú de la 
ST, també amb propostes, esquemes... pel dia DIFT 
La Sra. Iris Martínez serà la responsable d'escriure 
la propera acta (la proposta és de fer-ho rotatiu). 

ST 18/06/2019 

 
Aprovació de l’acta 

      

 
Data propera reunió 

 
Pendent de concretar 

 
 
Teresa Serra        
Coordinadora        
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