
SECCIÓ TERRITORIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN 

Núm. d’acta: 35 Hora d’inici: 21.00 h Data: 26-04-2022 
 

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

      
Convidats               

 
Ordre del dia 

1. DIFT. 
2. Formació Vall d’Aran. 
3. Formació a La Seu d’Urgell. 
4. Divulgació fisio en revistes i mitjans locals. 
5. Enquestes seccions territorials. 
6. Col·laboració a la cursa Beren - St Quiri (circuit Fer). 
7. Noves incorporacions a la Secció Territorial. 
 

1. DiFT 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Cal enviar correu al CFC perquè es posin en contacte 
amb la Sílvia Paüls per formar part de la comissió del 
DIFT de les seccions territorials (ella serà la 
coordinadora de la nostra Secció). 

Teresa 27-04-22 

 
2. Formació a la Vall d’Aran 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Modificat el curs a la Vall d’Aran: varia la formació de la 
tarda i en lloc de fisiodermatologia, es farà posturologia. 
El mateix ponent farà la formació de vestibular al matí i 
posturologia a la tarda. 
Cal revisar adreça del lloc de la realització del curs per 
tal que el CFC ho publiqui correctament. El Carles 
també comenta que cal saber els horaris que s’han 
programat amb aquest canvi, ja que ell havia demanat 
l’espai per a una franja determinada i sembla ser que 
ara no coincideix amb l’horari de la nova formació. 

Teresa, Roser 
Alfonso, 
Carles 

Abril 22 

 
3. Formació a La Seu d’Urgell 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Cal preguntar al CFC com va el tema del número 
d’inscrits a la formació d’ictus, ja que anàvem justos (si 
no hi ha mínim dotze persones, no es tirarà endavant, i 
l’última notícia era que hi havia deu persones 

Teresa, 
Alejandra/Roser 

Abril 22 



apuntades). Si per número d’inscrits anem justos, la 
Sílvia comenta que ella podria venir, i la Teresa també, 
tot i que la temàtica del curs no és la que més els 
interessa a nivell de la seva feina. 

4. Divulgació en revistes i mitjans locals

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
La revista La Borrufa no ens contesta els correus 
electrònics.  
Les Mesures no publica el que li vam enviar. Diu que no 
té les plantilles que li vam fer arribar per correu electrònic 
(la Roser Cerqueda comenta que l’enllaç tenia una data 
de caducitat). Ho tornarem a enviar. 

Roser Abril-Maig 22 

5. Enquestes seccions territorials

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Les enquestes estan en standby, perquè ara hi ha 
molta prioritat amb l’organització de l’FTP22 . 
Segurament s’abordarà el tema cap a l’últim trimestre 
de l’any. 

Tots  Durant l’any 

6. Col·laboració a la Cursa Beren - St Quiri (circuit Fer)

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Des del CFC s’ha donat el vistiplau a col·laborar amb 
quatre vals regal d’una sessió de fisioteràpia cadascun. 
També ens comenta la Teresa que des de l’organització 
li han transmès que els fisios que vulguem participar com 
a corredors a la cursa, tenim la inscripció gratuïta. 

 

7. Noves incorporacions a la Secció Territorial

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Queden encara pendents d’incorporar les dues 
fisioterapeutes que van sol·licitar de formar part de la 
nostra ST. Recordar-ho a l’Alejandra. 

Teresa Abril 22 

8. Aprovació acta anterior
5-04-22

Data propera reunió 
24 de maig de 2022 a les 21.00 h. 

VP Sotscoordinador Coordinadora  
Teresa Serra Argerich 




