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SECCIÓ TERRITORIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN 

Núm. d’acta: 22 Hora d’inici: 20.30 h Data: 30-06-21 
 

 
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 
- Reunió trimestral: definir propostes. 
- Col·laboració curses de muntanya. 
- DiFT. 

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

 
2. DIFT'20 
   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
- El DiFT es realitzarà el cap de setmana del 16-17 
d'octubre. La proposta és realitzar, de forma 
simultània amb les altres seccions, una activitat 
esportiva i una activitat de divulgació. 
La nostra proposta era realitzar una "gimcana" al 
Parc del Segre i realitzar una sessió d'estiraments. 
- Definim que ho realitzarem el diumenge 17/10/21. 
- Com que coincideix amb la Fira de Sant Ermengol, 
ens plantegem la possibilitat de muntar un estand a 
la fira i allà realitzar la sessió d'estiraments i realitzar 
un parell de xerrades. Com que ja havíem definit la 
gimcana, i no som prous a la reunió, plantegem la 
possibilitat a la resta de components de la Secció i 
preguntem a l'Ajuntament si som a temps de 
reservar un estand. 

Tots 
 
 
 
 
 
- Mirima / 
Teres 
 
 
 
 

17-10-21 

 
3. Calendari 
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
- La Teresa comenta que al Ramon Aiguadé no li va 
semblar del tot bé que un calendari sigui una bona 
opció de comunicació. Revalorem la idea. Al ser 
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pocs a la reunió, tampóc acabem de veure-ho clar. 
Ens emplacem a la propera reunió que siguem més 
membres i ens decidim a fer-ho o no. 

4. PINZELLADES DE FISIO

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Ja s'han enregistrat totes les pinzellades. Ens queda 
pendrent saber si les seguiran emetent, repetint-les 
o si finalitzem les emisions.

Roser 

5. COL·LABORACIÓ CURSES

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Arran de la col·laboració amb la cursa Berén s'obre 
la possibilitat de participar en altres curses. El Carles 
comenta un parell de curses a la Vall d'Aran per 
aquest estiu. Comentem el fet que hem de posar un 
limit i un criteri de participació en curses. 
Proposem col·laborar en la Cursa dels 15 pobles, 
que es farà el 29-08-21. Quedem a l'espera de definir 
com i quants vals. El Carles haurà d'enviar 
l'anagrama de la cursa i definir quantes modalitats hi 
ha i a on ens publicitarien. 

Carles 28-07-21

6. FORMACIÓ

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
- Hem de triar els cursos que ens interessaria per al
2022.
De la crida que vam fer al grup de whatsapp dels
fisios de l'Alt urgell, ningú ha contestat.
Ens emplacem a definir-ho per whatsapp.

tots Juliol '21 

Data propera reunió 
Es valora com a propera data 30-06-21 

Teresa Serra 
Coordinadora 
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