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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ALT URGELL  
Núm. d’acta: 02/2014 Hora d’inici: 21.30 h Data: 17/03/2014 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Montserrat Sansa 

 Laura Gràcia  Miriam Bellido  Sandra Serra Membres 
       

Convidats                      
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Aprovació nou membre del Grup 
3. Foto de Grup 
4. Seminari tècnic 
5. Contacte amb Col·legi d'Andorra 
6. Jornades de Trail Running organitzades per la Unió Excursionista de l’Alt Urgell 

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

 
2. Aprovació nou membre del Grup 
S'aprova la incorporació al Grup de la Gemma Castaño 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. Foto de Grup 
Com que en aquesta reunió no ha pogut assistir la Gemma Castaño, que és la nova membre del Grup, hem 
pensat que podríem comentar a la Roser si podia mantenir la foto que té nostra, i si en la propera reunió hi 
podem ser totes, ens la fem i li enviem. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4.Seminari tècnic 
En la darrera conversa sobre el tema, la Roser Alfonso ens va dir que tenia algun seminari tècnic en cartera, 
i que en el moment en què li confirméssim el lloc on es podia dur a terme, ho tirarien endavant.  
Com que ja havíem parlat amb Activa Mútua i ens van dir, temps enrere, que no hi havia problema per fer la 
formació allà, creiem que seria una bona opció. De totes formes, els ho tornarem a preguntar, especificant 
que seria un dissabte, i que la durada del seminari seria d’unes quatre hores.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb Activa Mutua Sandra Serra       

 
5.Contacte amb Col·legi d'Andorra 
El David Figueredo es va posar en contacte amb nosaltres per notificar-nos que dilluns dia 27 de març a les 
21 hores fan reunió de junta a Andorra, i ens va convidar a assistir-hi per tal de poder parlar també dels 
temes que ens interessen bilateralment (sobretot el que fa referència a la formació).  
Avui hem fet un sondeig per veure quines de nosaltres tindríem disponibilitat horària per poder anar a la 
reunió, i només podríem la Montse Sansa i possiblement la Míriam Bellido.  
De totes formes, pensem que podríem donar l’opció de fer la reunió a través de videoconferència. Així seria 
més àgil i ens permetria no haver-hi d’estar durant tot l’acte, quan potser es tractaran temes de junta que a 
nosaltres ja no ens toquen directament. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Consultar amb en David Figueredo la possibilitat de realitzar 
la conferència per Skype 

Montse Sansa       

 
6.Jornades de Trail Running organitzades per la Unió Excursionista de l’Alt Urgell 
La Laura Gracia va rebre una trucada de la Dolors Aloy, companya fisioterapeuta de La Seu d’Urgell, on li 
comentava si ens interessaria participar com a Grup d’Interès, en un taller d’estiraments que es durà a 
terme en el marc de les mencionades Jornades de Trail Running, el proper dia 13 d’abril. 
 
El tema és que el dia que va trucar la Dolors (dilluns passat al vespre), li va dir que  necessitava saber la 
nostra disponibilitat abans de dimecres passat. No vam poder prestar la nostra col•laboració perquè no 
tenim disponibilitat a nivell d’aquella data, i també perquè se’ns ha avisat amb un marge de temps molt curt. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
7.Cursa Escanyabocs 
Des de l’Ajuntament s’han posat en contacte amb nosaltres per tal de demanar-nos si participarem en 
l’activitat esportiva de l’Escanyabocs d’aquest any.  
La data prevista és el 17 i 18 de maig. 
En principi hi col•laborarem, i probablement serà els dos dies, atès que ens han dit que hi tenen molt 
interès, i que aquest any no han rebut cap proposta per participar cap altre fisioterapeuta a títol privat, com 
va passar l’any passat. 
En aquest sentit, doncs, comencem a moure el tema Escanyabocs, i plantegem els següents punts: 
- Contactar amb el Col•legi de Fisioterapeutes per tal de sol•licitar el material, proposar que demanin 
voluntaris (no sabem si hauríem d’enviar un correu electrònic als fisioterapeutes del territori, o bé si des del 
Col•legi sempre es fa una convocatòria de voluntariat a nivell de tots els col•legiats). 
Aquesta tasca la farà la Montse Sansa. 
- Contactar amb Indiba per tal de demanar l’envelat i una segona màquina, si fos possible. D’ això se 
n’encarregarà la Laura Gracia. 
- Contactar amb Kyrocream o alguna marca comercial que ens pugui cedir cremes per als 
massatges. També ho farà la Laura, atès que ja té el contacte de l’any passat. 
- Parlar amb l’Ajuntament, i comentar-los si ells ens podrien cedir un envelat en cas que Indiba el 
tingués ja compromès. La Montse Sansa enviarà el correu al Sergi Teba, del Departament d’Esports. 
- Posar-nos en contacte amb la casa Compex per si cedirien material per a la cursa, i així poder 
combinar els tractaments: estiraments, massatges, Indiba i Compex. La Míriam Bellido parlarà amb el 
distribuïdor de la zona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
D’aquí a un me,s aproximadament, farem una nova reunió. Haurem de començar a organitzar els aspectes 
més tècnics de la participació a l’Escanyabocs. Decidirem la data exacta en funció de la disponibilitat de la 
Gemma i la resta de membres del Grup. Ens comunicarem per correu electrònic o whatsapp i així 
concretarem hora, lloc i data. 

 
Data propera reunió 
Per determinar 

 


