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SECCIÓ TERRITORIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN 

Núm. d’acta: 11 Hora d’inici: 21.40 Data: 28-07-20 

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

Convidats  Sílvia Paüls  Carles Matas 
 

Ordre del dia 
1- Lectura i aprovació acta anterior 
2- Exposició del què es va parlar a la reunió de Seccions Territorials 
(Juliol 2020,Tarragona) 
3- DIFT 2020  
4- Reunió annual Secció Territorial 2020 
5- Deures de la Coordinadora Seccions 
6- Promoció Secció Territorial APA 
7- Precs i preguntes 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Es fa un repàs de l'acta anterior i s'aprova. 
 

2. Resum de la reunió de Seccions Territorials (Juliol 2020)  
Teresa i Miriam exposen les decisions preses en la 47a Assemblea Ordinària del CFC: 
A. Anulació definitiva II Jornades Transpirenaiques 
B.Les properes Jornades del CFC seran Online i unificada de cada Secció Territorial amb 
diferents aportacions d'aquestes en forma de propostes,relats personals, ponents, 
suggeriments... relacionats amb la Pandèmia i que servirà d'homenatge a tots els 
fisioterapuetes, tant per la feina desplegada o que han patit la restriccins d'activitat laboral 
com per mort de persones estimades. 
C. La data serà el 07/11/2020 i les aportacions que faran cada Secció tindra l'11 de Setembre 
com a data límit. 
D.El format que tindran les ponències serà en format breu, tipus píndoles informatives, com 
va promoure el CFC, durant el Confinament.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3.DIFT 2020 
A. El tema d'aquest any serà Fisioteràpia i Oncologia. 
B. La data proposada serà el 17/10/2020 
C. La Montse proposa com a ponent la Gemma Castaño, amb la qual, hi contactarà l'Iris.  
En Carles també proposa, acabant la reunió, la possibilitat que també intervingui un     
psicòleg com a ponent. També coment, la bona acollida que te el Nordic Walking en 
malaltes i malalts de Càncer. 
D. Es proposen activitats com Bicicleta estàtica per que hi participi la població(pendent 
slogan), xerrada presencial, online o article a premsa o radio. 
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E. La Teresa s'ofereix per ajudar a la Sílvia i al Carles en l'organització, si calgués. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4.  Deures Coordinadora Seccions 
 
La Irene, coordinadora de les Seccions, ens comunica: 
A. l'opció de tenir un portàtil propietat de la Secció per fer-ne us. S'hauria de demanar per 
que ens l'enviessin. Tothom està d'acord en acceptar-ne un. 
B. Actualitzar el lloc web de la Secció dins del CFC amb redactat de qui som, què fem, 
objectius...i foto actualitzada dels seus membres. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5.   Reunió Anual Secció Territorial APA 
A. Es proposa data reunió anual Secció Territorial APA i lloc: dia 20 de Setembre a Sort 
B. Trobar-nos presencialment tots els membres, que encara no ha passat mai.  
C. Realitzar foto conjunta de tots els membres per actualitzar-la al web del CFC. 
D. Informar a Col·legiats de la zona de les activitats realitzades i pendents, propostes de 
formació,estat de comptes, projectes...Tot això es farà, presumiblement, online(ZOOM) i es 
farà saber un parell de setmanes abans. S'ofereix per recopilar dades, la Miriam. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
6. .Promoció Secció 
A. Recalquem la promoció de la Secció i la Fisioteràpia amb articles a revistes, diaris, 
radios, esplais gent gran, clubs esportius... 
B. Es proposa alguna mena de patrocini a clubs locals, distribució de flyiers, 
col·laboracions amb Unió de botiguers...per tal de dóna a conéixer la Secció i els seus 
objectius. 
C. Es comenta l'opció de fer algun tipus de regal com un estoig o funda amb el logo del 
CFC/Secció T per a mascaretes.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
7. Precs i Preguntes 
La Teresa pregunta si el mail de la Secció funciona correctament o algú ha tingut algun 
problema. L'han advertit que alguna Secció ha tingut un mal funcionament del mail. 
En Carles comenta algun tipus de problema per obrir-lo però que s'ha solucionat 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
8.       
      
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
9.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
10.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
 

Aprovació de l’acta 
      

 
 

Data propera reunió 
11-05-2020 

 
 

ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 
Teresa Serra        
Coordinadora        
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