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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ALT URGELL  
Núm. d’acta: 04/2014 Hora d’inici: 21.30 h Data: 28/04/2014 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Montserrat Sansa 

 Laura Gràcia  Miriam Bellido  Sandra Serra Membres 
 Gemma Castaño      

Convidats                      
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Seminari tècnic 
3. Contactes amb el Col•legi de Fisioterapeutes d’Andorra 
4. Escanyabocs 

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

 
2. Seminari tècnic 
Decidim fer el Seminari tècnic de Sistema visual el dia 11 d’octubre. La Montse Sansa ho comunicarà al 
Col•legi i la Sandra Serra confirmarà la data a Activa Mútua, que és qui cedeix les instal•lacions. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3.Contactes amb el Col•legi de Fisioterapeutes d’Andorra 
La Judith Ros, membre del Col•legi de Fisioterapeutes d’Andorra i encarregada dels assumptes de 
formació, va contactar per telèfon amb la Montse Sansa per tal de parlar sobre la col•laboració mútua en 
matèria de formació. Va comentar que tan bon punt tinguin més enquestes contestades, ens les remetran, i 
també es va comprometre a informar-nos directament sobre la realització de cursos a Andorra per tal que 
nosaltres hi puguem tenir accés. Vam convenir que seria positiu concretar una data per trobar-nos en 
persona i poder parlar de forma més distesa. 
 
Vam quedar que li passaríem informació sobre el seminari tècnic de l’octubre, i així ho podrà fer extensiu a 
tot el col•lectiu d’Andorra. La Montse Sansa ho enviarà per correu electrònic a la Judith. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Escanyabocs 
En relació a la participació a la cursa, parlem els següents temes: 
- Material 
 
La casa Compex ens cedirà dos aparells. La Míriam va fer els contactes amb el comercial de la zona i van 
quedar així. El trucarà per quedar en quin dia hem d’anar a recollir el material. 
 
La casa Indiba ens cedeix l’envelat i un aparell. Enviaran tríptics informatius perquè l’organització els posi a 
les bosses que donen als participants. 
 
La casa Kyrocream cedirà les cremes, com l’any passat. La Laura hi ha fet els contactes. 
 
Col•legi de Fisioterapeutes: enviaran el material que vam sol•licitar (lliteres, rotllo de llitera, solucions 
netejadores, etc.) al Centre de Fisioteràpia Montse Sansa. 
 
L’Ajuntament: ens cedeix també un altre envelat. 
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- Convocatòria de fisioterapeutes  
 
Com que des del Col•legi se’ns ha comentat que tenen dificultats per trobar fisioterapeutes autònoms que 
vulguin cobrir les places a la zona de Lleida, pensem que hauríem de fer un boca-orella nosaltres 
directament. Intentar temptejar els fisioterapeutes de la zona que són autònoms, a veure si els hi 
interessaria participar, i si és així, adreçar-los al Col•legi per tal que formalitzin els documents necessaris.  
 
La Montse Sansa, com que ara té més temps lliure, es posarà en contacte amb una llista de fisioterapeutes 
que hem elaborat i els explicarà tot això. 
 
Ens interessa poder trobar tres fisioterapeutes per tal de poder cobrir bé l’esdeveniment. I si fos possible, 
ens agradaria plantejar uns grups d’estiraments dirigits també per un fisioterapeuta. Pensem que podria 
estar bé aprofitar el temps en què els participants fan cua per rebre el tractament, i invertir-lo en ensenyar-
los a fer una bona pràctica d’estiraments postexercici. Però de moment, estem supeditades al fet que 
puguem trobar més col•legues que ens puguin ajudar. 
 
- Ajuntament 
 
Es va posar en contacte amb la Montse Sansa el Pep Graell, que és qui porta la part de comunicació 
relacionada amb l’Escanyabocs. Volia saber detalls sobre el servei de Fisioteràpia que oferirem per tal de 
poder incloure una ressenya a la pàgina web i a les xarxes socials. 
 
Li vam fer una primera descripció, però vam quedar que si, arran d’aquesta reunió, sorgien més detalls que 
poguessin ser interessants per a ell, li trucaríem per explicar-li. 
 
- Horaris de participació 
 
Dissabte estarem al Parc del Segre de 10.00 h - 13.00 h i de 18.00 -20.00 h. 
Diumenge cobrirem l’horari de 10.00 h -14.00 h. Posteriorment assistirem al dinar de voluntaris 
/col•laboradors,  al qual convida l’Ajuntament. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Data propera reunió 
      

 


