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SECCIÓ TERRITORIAL D’ALT PIRINEU I ARAN 

Núm. d’acta: 32 Hora d’inici: 16.00 h Data: 22-3-22 
 

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. Repàs de les tasques realitzades. 
2. Salut escoles enllaç. 
3. Valoració salut escoles. 
4. Cursos a Vall d’Aran. 
5. Resum activitats. 
6. Divulgació fisioteràpia. 
7. Publicació activitats al CFC. 
8. Reunió trimestral i enquesta satisfacció. 
9. Resposta informàtica SPAMs al correu. 
10. Actualització membres Secció. 
11. Col·laboració cursa Circuit Fer. 
 

1. Repàs de les tasques realitzades 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Recollida de signatures pels drets d’imatge i enviades a 
Alejandra. 
Activació grup Whatsapp territori. 
Programat i acordat dates dels cursos de la Secció. 

Teresa Febrer-2022 

 
2. Salut escoles enllaç 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
La Roser es mostra interessada per realitzar el 
programa i així augmentar el nombre de 
col·laboradors al territori. Sol·licitar enllaç.     
El Carles inicia aquest dilluns xerrada al Col·legi. 

Teresa/Alejandra Març -22 

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

Teresa Sílvia i 
Carles 

Febrer i març 
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pendent d’iniciar-lo. Pendent de publicar-ho a xarxes. 
 

 
4. Cursos Vall d’Aran  
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es realitzaran dos seminaris el mateix dia per part del mateix 
ponent amb horari de 9.00 h a 13.00 h i de 14.30 h a 18.30 h, 
amb un aforament de 20 persones. 

Carles Juny-22 

 
5. Resums activitats 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
El  CFC ens comunica que no caldrà enviar resums per 
escrit de l’activitat realitzada al territori, però sí 
interessen les fotos. 

TOTS  Durant l’any 

 
6.  Divulgació fisioteràpia 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Se subministra el nou material de pinzellades a les 
revistes Borrufa i Les Mesures que es mostren 
interessats a publicar-ho sense cost addicional.  

Roser/Teresa Abril -2022 

 
7. Publicació activitats de la Secció al CFC 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Des del CFC em corregeixen un correu relacionat amb 
la “queixa” de la no-publicació al web i  revista del 
mateix CFC sobre els seminaris-cursos que es 
realitzaran al primer semestre, intentant donar més 
rellevància al contingut que a la forma. És important fer 
la petició a la coordinadora de la nostra Secció i tenir en 
compte el format. 

Teresa Març 

 
8. Reunió trimestral i enquesta satisfacció 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Pendent parlar-ho a la reunió trimestral de seccions que 
tindrà lloc el dimecres 30 de març. I es recorda que pot 
assistir-hi qualsevol membre de la Secció. 

Teresa Març 

 
9. SPAMs correu Secció 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Informàtica ens informa que podem seleccionar el 
correu i marcar-ho com SPAM perquè la propera 

Tots Durant l’any 
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vegada vagi directe a la safata d'SPAM, o crear-nos 
filtres per dir-li al webmail què ha de fer amb els correus 
que arriben a la safata d'entrada. Només cal anar a 
"Configuració > Filtres" i crear les regles que vulguem 
amb el comportament que desitgem (eliminar els 
correus segons la regla, enviar-los a la carpeta SPAM, 
etc.). 

 
12. Actualització membres Secció  

      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
La Sílvia Paüs, el Carles Mata, la Montse Sansa, la 
Roser Cerqueda, el Roger Vilarò i la Teresa Serra 
confirmen que volen continuar com a membres de la 
Secció.  
El David Fisas es dona de baixa. 

Tots Abril 2022 

 
 

Precs i preguntes 
Sol·licitud per participar/col·laborar a la cursa del 7 de maig del circuit Fer a través de 
vals de servei de fisioteràpia.  

 
Aprovació de l’acta 

22-03-2022 

 
Data propera reunió 

27-abril -2022 

 
Coordinadora       VP Sotscoordinador 
Teresa Serra Argerich       
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