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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ALT URGELL  
Núm. d’acta: 05/2013 Hora d’inici: 21.30 h Data: 02/09/2013 

 
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. Xerrada per a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. 
3. Resultats de les enquestes de formació. 
4. Possibles llocs on fer la formació. 
5. Activitats per al 2014. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Rellegim l’acta anterior i tot seguit entrem en la matèria que ens ocupa en aquesta reunió. 

 
2. Xerrada per a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 
El doctor Josep Maria Fusté, actual president de l’ACM (delegació de l’Alt Urgell), va contactar amb la 
Montse Sansa per tal de proposar si ens interessava fer una xerrada per als socis de l’Acadèmia, sobre el 
tema que creiem més oportú. Durant la reunió-sopar d’avui, parlem de quins temes podrien ser interessants, 
tenint en compte que el públic assistent estarà compost per diversos professionals de la salut (metges, 
infermeres, farmacèutics, odontòlegs, etc). 
 
Finalment, pensem que podria ser una xerrada interessant la de l’Abordatge del dolor a través de la 
Fisioteràpia. Atès que cap de nosaltres està específicament formada en aquest tema, pensem que podríem 
fer una xerrada compartida, on cadascuna aportés algun punt concret en quant al tema a tractar. Quedem 
que farem un petit guió de com podríem estructurar la xerrada. La Montse Sansa contactarà amb el Quique 
Lluch, de la Universitat de València, i amb qui recentment va fer un curs de tècniques neurodinàmiques, per 
tal de comentar-li si pot proporcionar algun tipus de material que pugui ser útil per a la xerrada, atès que 
durant la formació que van fer, va explicar que treballa i té molt contacte amb el Rafa Torres, membre del 
Noigroup, especialista en dolor crònic. 
 
També trucarem al doctor Fusté per tal que ens concreti la durada de la xerrada, i si ha de ser entorn a una 
data aproximada (en la conversa informal que vam mantenir i on va sorgir aquesta proposta de fer la 
xerrada, ens va dir que no tenien una data concreta). 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      Montse Sansa       

 
3. Resultats de les enquestes de formació 
Vam recollir les enquestes sobre les inquietuds en quant a formació del col•lectiu de fisioterapeutes de la 
nostra zona, i vam enviar els resultats al Col•legi. Quedem que parlarem amb la Roser sobre si s’ha pogut 
avançar en quant a aquest tema, sobretot pel que fa a fer un seminari tècnic abans que acabi aquest any 
2013. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Possibles llocs on fer la formació 
Tal i com vam parlar en la darrera reunió, la Neus ha demanat informació sobre l’ús de les sales que hi ha al 
CTAP (telecentre). Les sales estan equipades amb tot el material necessari (excepte les lliteres), però tenen 
un cost que ens l’han de concretar encara (va en funció de les hores que volguéssim llogar la sala). Com 
que la prioritat del Col•legi és que el lloc on es faci la formació sigui de cost zero, quedem que potser l’espai 



QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 2 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

idoni seria la sala polivalent del Centre Cívic, que és gratuïta i és gran. Disposa de cadires, però no de 
material informàtic (ens cal preguntar si demanant-ho a l’Ajuntament, que és qui la gestiona, es pot 
aconseguir canó projector o altre material). 
 
També pensem que podem contactar amb els responsables d’Activa Mútua i Fundació Sant Hospital, per tal 
de preguntar-los si estarien disposats a cedir l’espai per realitzar-hi el seminari o curs. (caldria saber en quin 
horari podrien cedir-lo, en cas que fos possible). La Montse Sansa trucarà per informar-se’n. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5. Activitats per al 2014 
Un possible esbós del planning que ens agradaria dur a terme és: 
- Seminari tècnic (si el Col•legi ho permet, seria interessant poder-lo fer abans que acabés aquest any 
2013). 
- Activitat per a La Marató (desembre 2013). Hem començat a parlar sobre algunes idees, però 
hauríem de concretar per començar a organitzar-ho més en ferm. 
- Xerrada per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (data a confirmar, però si ells no hi tenen 
inconvenient, per nosaltres estaria bé fer-la al gener-febrer 2014). 
- Curs (a confirmar segons les possibilitats del Col•legi). 
- Formació a les escoles (hem contactat amb la Beth, la fisioterapeuta de l’EAP per explicar-li la 
nostra intenció, i també perquè creiem que ella també hauria de formar part del projecte, i ens ha dit que 
col•laborarà amb nosaltres. Diu, però, que potser s’hauria de parlar amb el Departament d’Ensenyament, ja 
que s’ha d’entrar a les escoles a fer una formació. Això és un punt que hem de parlar amb la Roser, a veure 
si ens pot informar sobre quin protocol han dut a terme en altres llocs on ja s’ha fet aquesta activitat 
formativa). 
- Activitat esportiva: Escanyabocs 2014. Haurem de contactar amb l’Ajuntament per fer-los la 
proposta, i ara com ara no podem precisar la data exacta en què es farà la cursa (sol ser cap al maig), ja 
que s’anuncia més endavant. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
      

 
 

Data propera reunió 
Concretarem un dia a finals de setembre, en funció també de si el Col·legi ens dóna alguna notícia sobre el 
tema del seminari tècnic 

 


