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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ALT URGELL  

Núm. d’acta: 04/2014 Hora d’inici: 21.00 h Data: 07 /07/2014 

 
Assistents  
Interlocutor/a  Montserrat Sansa 
Membres   Laura Gràcia  Miriam Bellido  Sandra Serra 

 Gemma Castaño      
Convidats                      

 
Ordre del dia  
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Avaluació de la participació a la Cursa Escanyabocs 2014 
3. Seminari tècnic del Sistema visual 
4. Planificació activitats del GIFAU per al 2015 
5. Precs i preguntes 

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

 
2. Avaluació de la participació a la Cursa Escanyabocs  2014 
Un cop finalitzada la participació d’aquest any a la Cursa Escanyabocs, ens reunim per parlar sobre els 
aspectes que creiem que podem millorar de cara a futures edicions: 
 
- Organitzar millor el muntar i desmuntar l’envelat amb tot el seu material corresponent. Pensem que 
podria estar bé fer un subgrup que coordinés el trasllat del material i muntatge de la “paradeta”, i un altre 
que s’encarregués més del tema de recollir-ho tot. 
 
- Sobre l’ús del Compex i la Indiba, pensem que de cara a futures participacions, cal estructurar-ho 
millor: fer un triatge dels participants que vulguin utilitzar Compex i tenir unes lliteres especialment 
destinades a aquestes persones (per això, potser caldria un envelat al costat, on s’apliqués l’electroteràpia), 
i pel que fa a la Indiba, també proposar als pacients si ho coneixen i donar l’opció de si ho volen provar. En 
tot cas, cal millorar la forma com s’ha gestionat el tema aquest any. També es parla de la possibilitat de, 
directament, no demanar que ens cedeixin cap d’aquests dos aparells i centrar-nos només en fer 
tractaments de teràpia manual. 
 
- Concretar millor els horaris de participació: pensem que és millor, potser, limitar només la 
participació a les proves del matí de dissabte i diumenge (si s’estructuren com aquest any), i deixar el 
dissabte a la tarda lliure. El major volum de participants hi són al matí i, sobretot, també tenir en compte que 
potser val la pena allargar una horeta més al final, atès que aquest any va aparèixer força gent prop de 
l’hora en què havíem dit que acabàvem. 
 
- Respecte del tema de posar en marxa un grup d’estiraments postactivitat, aquest any no ho hem 
pogut dur a terme per falta de fisioterapeutes. Pensem que hi hauria d’haver un fisioterapeuta que es 
dediqués només a aquest tema, i amb els companys que vam ser aquest any, no donava per poder dirigir 
un grup d’estiraments. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable  Data realització  
                  

 
3. Seminari tècnic del Sistema visual  
Queda totalment definida la data en què se celebrarà el seminari tècnic en qüestió: serà el dissabte 11 
d’octubre, a les instal•lacions d’Activa Mútua de La Seu d’Urgell. 
El Col•legi ens ha comentat que passaran la informació a finals d’agost o primers de setembre, atès que 
consideren que hi ha marge suficient per apuntar-se, ja que és una activitat gratuïta. Anunciar-ho amb 
massa anticipació fa que alguna gent que s’hi apunta, després acabi fallant. 
De totes formes, aprofitarem per comunicar-ho als col•legues de l’Alt Urgell i d’Andorra, perquè vagin estant 
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al cas d’aquesta formació, per si els pot ser d’interès. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable  Data realització  
                  

 
4. Planificació activitats del GIFAU per al 2015  
De cares a l’any vinent, els nostres objectius són, en principi: 
 
- Participar novament a l’Escanyabocs (les dates són a concretar, però sol dur-se a terme durant el 
mes de maig). 
- Organitzar un curs de formació (de la llista dels 3 cursos més votats que vam passar al Col•legi). 
- Organitzar un seminari tècnic (a ser possible, també de la llista dels seminaris més votats pels 
col•legues de la nostra zona). 
- Participar a La Marató, en forma d’activitat dirigida a un grup concret de la població (comencem a 
parlar d’algunes idees, però encara no tenim un projecte madur). 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable  Data realització  
                  
Precs i preguntes  
Es comenta que podria estar bé organitzar un petit aperitiu al finalitzar el Seminari tècnic del Sistema visual. 
Seria una oportunitat per fer compartir una estona amb altres companys de professió, on es podrien 
proposar idees, dubtes, etc. També podria sorgir nova gent interessada en entrar al Grup. 
Demanarem al Col•legi si tenim algun petit pressupost per a aquesta activitat. 
 

 
Data propera reunió  
Sense més aspectes a comentar, acabem la reunió a les 23.45 h. Quedem que podríem fer una nova reunió 
a mitjans de setembre. Concretarem la data per Whatsapp. 

 


