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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ALT URGELL  
Núm. d’acta: 01/14 Hora d’inici: 21.30 h Data: 29/01/2014 

 

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. Formació 
4. Contactes amb el Col•legi de Fisioterapeutes d’Andorra 
5. Precs i preguntes 

 

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

 

2. Xerrada per a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 
La xerrada serà el dijous dia 27 de febrer, i la farà la nostra companya Laura Gràcia. El tema que tractarà 
serà el de la Incontinència Urinària i el seu tractament en Fisioteràpia.  
La Laura ens comenta que ja té el guió fet i que ha començat també a adaptar el Power Point que ja tenia 
d’una xerrada anterior. Quedem que ens el passarà per correu electrònic i ens ho mirarem. Des del Grup, 
l’ajudarem a buscar material gràfic (fotos, vídeos) que es puguin adjuntar a la presentació, per fer així una 
xerrada més amena i visual. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

3. Formació 
La Montse Sansa tornarà a contactar amb el Col•legi per tal de preguntar com està el tema. Creiem que 
estaria bé poder oferir un seminari tècnic dels que vam demanar, abans que s’acabi aquest curs. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

4. Contactes amb el Col•legi de Fisioterapeutes d’Andorra 
Tal i com ens va comentar per correu electrònic el David Figueredo, seria interessant que ens trobéssim per 
tal de coordinar junts algunes activitats formatives. 
Acordem que li proposarem de quedar un divendres al matí per parlar. També li demanarem si han passat 
les enquestes sobre inquietuds formatives als fisioterapeutes andorrans i, en cas afirmatiu, si ens poden 
passar els resultats de les opcions més votades. 
La Montse Sansa li enviarà el correu per tal de buscar una data per a la reunió. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

Precs i preguntes 
La Neus Carmona comenta que, per motius personals i de disponibilitat, no pot comprometre’s a continuar 
sent part activa del Grup. Ofereix la seva ajuda en cas que puntualment la necessitem, però voldria 
desmarcar-se del Grup d’Interès. 
Sorgeix el dubte de si cal que, necessàriament, busquem una cinquena persona per tal de poder seguir 
existint com a Grup. Ens plantegem si seria interessant enviar un mailing als fisioterapeutes de la zona, 
animant-los a participar més directament. 

 

Data propera reunió 
Sense més aspectes concrets, acabem la reunió a les 22.45 h. Fixarem la data de la propera reunió en 
funció de si ens és imprescindible concretar-ne una abans de la xerrada del dia 27 de febrer. Ho decidirem 
per correu electrònic o whatsapp.  

 


