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SECCIÓ TERRITORIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN 

Núm. d’acta: 19 Hora d’inici: 20.30 h Data: 28-04-2021 
 

 
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 ràdio i publicació en revistes locals. 
3- Vídeo per a la Nit de la Fisioteràpia. 
4. Subscripció a revistes científiques. 
5. Informació Assemblea 14 maig. 

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

2. PINZELLADES 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
-S'opta per un format entrevista en comptes de les 
píndoles, a la zona de la Vall d'Aran (amb 
moderardor) de forma mensual, apostant pel 
dialecte aranès. 
- La Sílvia properament té una entrevista  "En bones 
mans", sobre el tema del "Dolor persistent", 
aprofitarà per preguntar als organitzadors per 
publicar les pinzellades 
- Acordem de cara a l'any vinent d'apostar per 
consells de fisoteràpia, perquè no es consideri 
publicitat encoberta. Es proposa reenganxar amb la 
publicació d'articles (iniciat al juny amb el tema 
sobre la COVID). 
 
Altres mitjans on publicar i publicitar la fisioteràpia:  
Revista Mesures / Revista Sent / Viure als Pirineus 
/ La Barrufa.  
 
-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. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Fisas 
Montse Sansa 
Sílvia 
 
 
TOTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maig 
 
 
 
A partir setembre 
 

 
3. VÍDEO PER A LA NIT DE LA FISIOTERÀPIA 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
- S'ha modificat el format de l'enregistrament del
vídeo optant per l'opció presencial o online en
directe.

Montse 14 maig 20121 

4. PROPOSTA SUBSCRIPCIO REVISTA CIENTÍFICA

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
-Es proposa la subscripció a una revista científica
com a membres de Secció subcencionada pel CFC,
opció també online.

 Teresa Maig 

5. INFORMACIÓ ASSEMBLEA

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
- Es comunica la proposta del CFC per dur a terme
l'assamblea del 4 de juny. A l'espera de més
informació a partir de la reunió de coordinadors de
seccions.

Tots Abril 

Data propera reunió 
Es valora com a propera data el 26-05-21 a les 20.30h . 

Teresa Serra 
Coordinadora 

http://www.fisioterapeutes.cat/



