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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ALT URGELL  
Núm. d’acta: 3/2013 Hora d’inici: 9.00h Data: 14/05/2013 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Montserrat Sansa 

 Laura Gràcia  Miriam Bellido  Neus Carmona Membres 
 Sandra Serra      

Convidats                      
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Cursa Escanyabocs. 
3. Cursa Cadí-Moixeró. 
4. Lectura i posada en comú dels darrers correus que hem rebut del Col•legi de Fisioterapeutes d e 
Catalunya. 
5. Twitter i Facebook. 
6. Precs i preguntes. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
S'aprova l'acta anterior 

 
2. Cursa Escanyabocs 
Acabem d’ultimar els detalls pel que fa a l’organització de la cursa, que serà el dia 25 de maig. Finalment, 
l’Ajuntament ens ha demanat si també podríem ser-hi dissabte al matí, i hem acceptat, atès que ells ens ho 
han facilitat, fent-se càrrec del muntatge i trasllat de l’envelat.  Així doncs, al matí estarem ubicades al Parc 
Olímpic del Segre, a La Seu d’Urgell, donant cobertura als participants del TriRaid i Cursa d’Orientació i, a la 
tarda, estarem a Sant Quiri, per assistir els participants de la Vertical Quiri. Atesa la menor duresa de les 
proves del matí i també que el nombre de participants és inferior al de la tarda, hem decidit que al matí 
seríem tres fisioterapeutes, i a la tarda, cinc. 
 
Pel tema de les lliteres, contactarem amb la Secció de Lleida per tal de recollir-les. La Laura també va dir 
que enviaria un correu electrònic a la casa Indiba per acabar de concretar el dia i lloc d’entrega de l’envelat. 
I també parlarà amb la casa Kyrocrem, que ens cedirà cremes de massatge, la quantitat de producte que 
ens puguin enviar. 
 
Ens queda pendent de preguntar al Col•legi si ens faran arribar també paper de llitera, atès que en el darrer 
correu que vam rebre, on es feia la llista detallada del material que rebríem, no hi constava el paper de 
llitera.  
 
I per tancar la qüestió de l’Escanyabocs, quedem que ens trucarem durant la setmana que ve per acabar de 
fixar l’horari en què ens trobarem totes per anar a l’esdeveniment. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Recollir lliteres secció Lleida  Laura       
Preguntar disponibilitat paper de camilla Montse  

 
3.Cursa Cadí-Moixeró  
El dia 9 de juny es durà a terme aquest esdeveniment esportiu. Quedem que el material el tindrem guardat 
de la cursa anterior i que, per tant, només ens caldrà buscar l’envelat i fer-ne el muntatge. Com que és una 
cursa de menor participació, hi acudirem dues fisioterapeutes: la Sandra Serra i la Montse Sansa.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. Lectura i posada en comú dels darrers correus que hem rebut del Col•legi de Fisioterapeutes d e 
Catalunya 
Posem especial atenció al correu que ens va enviar la Roser Alfonso, on s’explicava més detalladament tot 
el funcionament intern del Col·legi en relació als grups d’interès. En aquest sentit, el nostre dubte és si, atès 
que ens hem creat fa poc temps, seria possible ja pensar en organitzar algun seminari per a aquest any 
2013, o bé si hem d’esperar al setembre per planificar de cara al 2014. Quedem que expressaré aquesta 
pregunta al Col·legi, i que la Neus Carmona s’encarregarà de mirar quins seminaris tècnics hi ha i parlarem 
de quins ens semblen més interessants.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5. Twitter i Facebook 
La Sandra Serra serà l’encarregada de donar d’alta aquests dos comptes i, per això, s’informarà i mirarà 
com funcionen els que tenen els nostres companys del Grup del Penedès i de les Terres de l’Ebre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
Ens agradaria saber si en la reunió que el CFC va tenir amb el Col·legi d’Andorra, es va fixar una data per a 
les jornades transpirinenques, i també si es disposa de més informació sobre aquest tema, ja que, per 
proximitat, ens resulta molt interessant. 
 
També comentem de parlar amb la Secció de Lleida pel que fa a activitats que realitzen, atès que ho 
hauríem de tenir en compte a l’hora de planificar nosaltres les activitats del Grup. 

 
 

Data propera reunió 
25 de juny (pendent de confirmar) 

 


