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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ALT URGELL  
Núm. d’acta: 02/13 Hora d’inici: 10.00 h Data: 26/04/2013 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Montserrat Sansa 

 Laura Gràcia  Míriam Bellido  Neus Carmona Membres 
 Sandra Serra               

Convidats                      
 

Ordre del dia 
1. Resum de la reunió que vàrem mantenir amb els representants del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya el passat dia 17 d’abril a La Seu d’Urgell. 
 
2.  Planificació de la participació del GIFAU en la cursa Escanyabocs que tindrà lloc els propers dies 25 i 26 
de maig a La Seu d’Urgell. 

 
1. Resum de la reunió 
Expliquem a la Sandra Serra, que no va poder assistir a la trobada amb el degà i el tresorer del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya, el contingut d’aquella reunió.  
 
Ens van agraïr l’esforç que suposa el fet de posar el marxa el Grup d’Interès i, a continuació, vam entrar en 
matèria. Ens interessava molt saber com es planifiquen les activitats que es poden dur a terme com a grup, i 
en Manel Domingo i en Ramon Aiguadé ens van explicar que per organitzar un curs, recomanen buscar una 
temàtica que no sigui massa específica, per tal que pugui atraure a un nombre més gran de fisioterapeutes. 
Una tasca important que ha de fer el Grup, és buscar un espai gratuït on es pugui dur a terme el curs.  
 
També els vam preguntar sobre altres activitats, com ara les xerrades d’educació postural que es duen a 
terme a les escoles, i en aquest sentit, en Manel i en Ramon ens van parlar d’una mena de presentació 
(tipus PowerPoint), que el Col·legi posa a disposició nostra per tal de poder fer aquestes xerrades. És un 
material on ja està estructurat el programa a seguir, tant pel que fa a xerrades als nens i nenes, com al 
professorat, i també als pares i mares de l’AMPA. 
 
Igualment, ens van informar que podem dur a terme també algun seminari tècnic gratuït, que també caldria 
concretar en cas de decidir fer-ne algun. 
 
Ens van comentar que aquell dia havien de celebrar un sopar-reunió amb els representants del Col·legi de 
Fisioterapeutes d’Andorra, on havien de parlar, entre D’altres temes, de les Jornades Transpirinenques (crec 
que el nom era aquest), i que ens mantindrien informades sobre el contingut de la reunió amb Andorra. 
L’objectiu, en aquest sentit, és apropar més Andorra a la nostra part del territori que, per raons de proximitat, 
podrien col·laborar i donar bons fruits i experiències enriquidores a nivell professional. 
 
Els vam explicar que havíem estat fent contactes amb l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, que és qui organitza 
la cursa Escanyabocs, per tal d’oferir-los el servei de Fisioteràpia per als participants que així ho 
desitgessin. El degà i el tresorer ens van informar del material que el Col·legi pot cedir per a un 
esdeveniment d’aquest tipus (lliteres plegables que ells mateixos ens farien arribar via missatger, cremes, 
paper de llitera, gel per netejar les mans sense aigua, tovalloletes de paper). Ens van comentar que no 
disposaven d’envelat, però van dir-los que, en principi, l’envelat el podríem aconseguir a través d’Indiba, 
amb qui ja havíem fet els primers contactes.  
 
A grans trets, això és el que vam parlar, i van recomanar-nos marcar una activitat anual que no fos molt 
exagerada, per no estressar-nos massa. Posar objectius assolibles, com ara una formació, un seminari 
tècnic, alguna xerrada i alguna participació en cursa o esdeveniment esportiu similar. 

 
2. Planificació de la cursa Escanyabocs 
Atès que l’Ajuntament ja ens ha confirmat la possibilitat de participar com a servei de Fisioteràpia en l’edició 
d’enguany de la cursa Escanyabocs, hem decidit posar en marxa l’organització d’aquest esdeveniment. Ens 
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planifiquem aquestes tasques: 
- Aquesta tasca l’assignem a la Sandra Serra, que ho farà durant els propers dies. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
- Contactar novament amb Indiba pel tema de l’envelat: hem 
de demanar-los informació sobre les dimensions exactes de 
l’envelat per tal de poder saber quantes lliteres hi poden 
cabre. També hem de saber quan i on ens enviaran aquest 
material. Igualment, també hem d’informar-los que 
compartirem l’envelat amb la Teresa Serra, fisioterapeuta, 
també clienta d’Indiba que, en les trobades telefòniques que 
hem mantingut amb ella  aquests dies, ha deixat clar que ella 
volia participar diumenge, però que ho volia fer a títol 
personal, esponsoritzada únicament per Indiba. Segons ens 
ha explicat, ella fa un any que va parlar amb un dels tècnics 
del servei d’esports de l’Ajuntament, proposant-li de fer el 
servei de Fisioteràpia de l’Escanyabocs, i  l’Ajuntament li va 
dir que sí en tot moment. Atès que l’Ajuntament en cap 
moment ens ha informat d’aquest assumpte, i que també a 
nosaltres ens ha donat carta verda per tal de posar-ho en 
marxa, i com que creiem que oferir dos “serveis” de 
Fisioteràpia no té massa sentit, hem decidit que dissabte el 
gestionarem nosaltres (el Grup d’Interès), i diumenge ho farà 
la Teresa Serra, a títol personal, i amb el suport d’Indiba. 
Creiem que és una bona manera de no generar una polèmica 
amb la nostra companya. El que sí que compartirem serà 
l’envelat. 

Laura Gracia 29/04/2013 

Contactar amb el CFC per tal de demanar el material 
necessari: lliteres, paper, cremes, gel de netejar les mans, 
tovalloletes de paper (tissues), i tot el que el Col·legi envia en 
quant a merxandatge (samarretes per als fisioterapeutes, roll 
up, etc). Per tal de demanar el número de lliteres, estem a 
l’espera que l’organització ens confirmi les inscripcions, que 
tot just s’han obert fa pocs dies. 

Míriam Bellido  

Contactar amb l’Ajuntament per tal que ens faciliti les dades 
de les inscripcions de les edicions passades per tal de tenir 
una orientació del nombre de participants. 

Sandra Serra  

 
Precs i preguntes 
Proposem també de crear un perfil de Facebook i un Twitter per tal de facilitar la difusió de les activitats que 
el GIFAU dugui a terme. Acordem de comentar-ho primer amb el Col·legi, en el correu que la Míriam enviï al 
Gabriel Liesa, avançant-li el material que necessitarem per a la cursa. 

 
 

Data propera reunió 
Proposem quedar novament el dia 13 o 14 de maig (hem de confirmar-ho amb la Neus Carmona, que avui 
no ha pogut assistir a la reunió, quin és el millor dia per a ella, ja que a la resta de membres del Grup, ens 
va bé tant el 13 com el 14 al matí). 

 


