
QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 1 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ALT URGELL  
Núm. d’acta: 04/2013 Hora d’inici: 21.30 Data: 28/06/2013 

 
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. Valoració de les activitats del Grup fins a la data actual. 
3. Planificació de la formació. 
4. Possibles llocs on fer la formació. 
5. Educació a les escoles. 

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

 
2. Valoració de les activitats del Grup fins a la data actual 
La sensació que tenim en general en relació a les dues curses a les quals hem participat (Escanyabocs i 
Cadí-Moixeró), és positiva. 
De cara a possibles aspectes a millorar, destaquem: 
 
- Comentar al Col•legi que el material que vam rebre creiem que no representa molt la nostra 
professió, atès que el roll up era d’un esdeveniment de l’any passat i potser no té molt sentit posar-lo com a 
cartell d’un altre esdeveniment. Pensem que estaria bé poder tenir un roll up on simplement es presentés la 
Fisioteràpia. També creiem que seria interessant que es pogués disposar d’uns tríptics informatius que es 
poguessin repartir als interessats. Fins i tot, l’organització de l’Escanyabocs ens va dir que hauria estat bé 
poder posar un tríptic a cada bossa que donen als participants. 
- De cara a properes edicions, pensem que podria ser interessant organitzar uns tallers d’estiraments 
dirigits, per tal que els participants de la cursa poguessin fer-los sota la guia d’un professional fisioterapeuta, 
i així també serviria perquè no es formessin cues al davant de les lliteres on es fan els tractaments 
postcursa. 
- La Laura contactarà amb l’Ajuntament (entitat organitzadora de l’Escanyabocs) per parlar de la 
cursa de l’any vinent. Ens interessaria saber quines valoracions han rebut sobre el servei de Fisioteràpia 
d’enguany per tal de millorar en els aspectes que siguin possibles. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. Planificació de la formació 
Pensem que podria estar bé poder organitzar un seminari tècnic cap al novembre, sempre que sigui viable 
per part del Col•legi. I de cara a l’any vinent, intentar fer un curs. 
Creiem que seria útil passar una enquesta molt breu als nostre col•legues de la zona, per tal de saber 
quines són les preferències generals en relació a seminaris i cursos. 
 
La Míriam i la Montse faran l’enquesta i la passaran per correu electrònic als contactes que tenim dels 
fisioterapeutes de la zona (a la reunió informativa que vam tenir per tal de presentar el Grup d’Interès, vam 
fer una recollida de correus electrònics de tots els companys que hi van assistir. La passarem també al 
Col•legi per tal que actualitzi, si és necessari, les dades de correu electrònic de les que disposa). 
La Roser Cerqueda, una companya fisioterapeuta de La Seu, té molt contacte amb una fisioterapeuta 
d’Andorra que està dins de la Junta del Col•legi d’Andorra, i ens va dir que també faria de pont per tal que 
ens arribés la informació dels cursos que s’organitzen al país veí. 
Pensem que els nostres futurs seminaris i cursos també podrien estar oberts al col•lectiu de fisioterapeutes 
andorrans, atès que pel volum que són, podrien facilitar que les places s’omplissin més fàcilment. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Possibles llocs on fer la formació 
- CTAP (Telecentre), allà hi ha aules que ja estan destinades a fer-hi formació, que disposen de 
projector, pissarres, etc. Només caldria portar-hi les lliteres i també el material específic. La Neus demanarà 
com es pot accedir a l’ús d’aquestes instal•lacions. 
- Gimnàs del Parc del Segre. La Laura podria preguntar per la seva disponibilitat al gerent del Parc. 
- Centre Cívic. 
- Gimnàs de Rehabilitació de la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell. 
- Centre Mèdic i de Rehabilitació Àngel Martin.  
En aquests dos darrers casos, caldria contactar-hi per saber si seria possible utilitzar les seves 
instal•lacions. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5. Educació a les escoles 
Demanem al Col•legi que ens faci arribar la documentació que ens van comentar sobre el programa 
d’educació a les escoles, atès que és una activitat que ens agradaria posar en marxa de cara a l’any que ve. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
Durant la reunió que vam tenir amb el col•lectiu de fisioterapeutes de la zona, se’ns va comentar que féssim 
una petició al Col•legi: pel fet que estem força allunyats tant de la seu de Barcelona com de la de Lleida, 
seria interessant que certa formació que fan allà, potser no tant la de tipus pràctic però sí les conferències o 
xerrades, es fessin simultàniament per videoconferència per tal de poder-les seguir des de la distància. 
Penseu que per a nosaltres, quan s’organitza una xerrada a Barcelona a les 6 o a les 7 de la tarda, ens 
suposa que perdem tota la tarda de feina per tal de poder-hi assistir, i en alguns casos, per a una xerrada 
d’una duració d’una hora o dues.  

 
 

Data propera reunió 
Divendres 30 d’agost a les 21.30 h (lloc a determinar). 

 


