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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ALT URGELL  
Núm. d’acta: 03/2013 Hora d’inici: 21.30 h Data: 24/10/2013 

 
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. Activitat per a La Marató. 
3. Xerrada per a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. 
4. Resum de la Jornada Col•legial del passat 18-10-2013. 

 
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. Activitat per a la Marató 
Després de sospesar les diferents idees que havíem pensat cadascuna de nosaltres, ens decantem per 
plantejar una activitat de psicomotricitat infantil. 
La data en què volem dur-la a terme és el diumenge 15 de desembre, dia de La Marató, i pensem 
desenvolupar-la de 11.00 -13.00 h.  
L’espai que creiem que seria idoni és la sala del Poliesportiu on es fan les activitats de ioga i gimnàstica. Per 
tant, hem de posar-nos en contacte amb el Departament d’Esports de l’Ajuntament per tal de sol•licitar-los la 
disponibilitat de la sala. També aprofitarem per demanar-los si seria possible que ens cedissin el material de 
psicomotricitat de què disposa l’Ajuntament. Explicarem també la idea al monitor que habitualment realitza 
l’activitat de psicomotricitat infantil a través de l’ajuntament, atès que, tot i que no és fisioterapeuta, és ell qui 
utilitza el material, i creiem que està bé comentar-li. 
Acordem que serà la Sandra Serra qui parlarà amb l’Ajuntament d’aquests temes. 
 
La Neus Carmona confirmarà si l’escola La Valira realitza la seva activitat infantil en horari de tarda (estem 
gairebé segures que és així), perquè  seria ideal que no ens solapéssim, atès que cada any, ells també 
organitzen un activitat per a La Marató, i va destinada a públic infantil, igual que en el nostre cas. 
 
La Laura Gràcia ens comenta que a la pàgina web de La Marató hi ha una adreça on podem contactar i a 
través d’allà ens poden donar facilitats per fer la difusió de l’activitat (cartells, difusió via web...). Pensem que 
hauríem de poder promocionar la realització d’aquest taller a través de les màximes vies possibles: a través 
del propi Ajuntament, web de La Marató, AMPA de les escoles i llars d’infants, cartells penjats en els 
diferents punts d’informació de La Seu d’Urgell, etc. 
 
Ens queda pendent de parlar del tema preu. No sabem si és millor posar un preu mòdic o bé posar que 
l’aportació és voluntària. 
 
També parlarem, en la propera reunió, de com organitzar més concretament les activitats, circuits, espais, 
etc. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3.Xerrada per a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 
Després de la darrera reunió, hem estat recopilant informació sobre el tema inicial que vam plantejar de 
tractar (dolor i Fisioteràpia), però creiem que és un tema molt ampli i que sintetitzar-ho tot en una xerrada de 
45-60 minuts, ens resultarà complicat. 
Finalment decidim que fare la xerrada sobre Reeducació abdominopelviana en el tractament de la 
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incontinència urinària. 
 
La Montse Sansa trucarà al Dr. Josep Maria Fusté per tal de proposar-li el tema de la xerrada i la data  (27 
de febrer). 
 
A partir d’ara, començarem a preparar la informació i a estructurar-la. La Laura Gracia és qui està formada 
en uroginecologia i, per tant, portarà el fil conductor d’aquest tema. En la propera reunió ja intentarem 
concretar més les tasques de preparació de la xerrada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Resum de la Jornada Col•legial del passat 18-10-2013 
La Míriam Bellido i la Montse Sansa, que van assistir a la Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica 
del passat divendres, han fet cinc cèntims de com va anar, i han explicat breument les diferents ponències i 
masterclass a què han assistit. 
Vam aprofitar per fer contactes directes amb el David Figueredo, degà del Col•legi de Fisioterapeutes 
d’Andorra, i ens va proposar de fer una reunió per tal de coordinar-nos més directament, sobretot pel que fa 
a la formació. Ens passaran les seves propostes formatives i nosaltres els farem arribar l’enquesta 
d’interessos formatius, per tal que la puguin passar als fisioterapeutes andorrans. 
 
A les 23.30 h, sense més qüestions a tractar, donem per finalitzada la reunió d’avui i quedem per veure’ns 
d’aquí a 2 setmanes aproximadament (data exacta a concretar), amb el tema de La Marató com a eix 
principal per tractar. Estarem en contacte via whatsapp per saber què aconsegueix saber la Sandra Serra 
de les converses amb l’Ajuntament.      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  

 
Precs i preguntes 
 

 
 

Data propera reunió 
 

 


