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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ALT URGELL  

Núm. d’acta: 01/2015 Hora d’inici: 21.00 h Data: 24/02/2015 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Montserrat Sansa 
Membres  Laura Gràcia  Miriam Bellido  Roser Cequeda 

 Gemma Castaño  Mar Robert  
Convidats                      

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Participació a la Cursa Escanyabocs 2015. 
3. Programació de les activitats formatives. 

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

 
2. Participació a la Cursa Escanyabocs 2015. 
- Aquest any se celebrarà la cursa el cap de setmana del 16-17 de maig. 
 
- Hem de confirmar qui de nosaltres té disponibilitat per a aquella data (en principi, la Laura no podrà 
perquè té seminari d’osteopatia, i la Míriam queda pendent de confirmar. La resta: Roser, Mar i Montse, en 
principi sí que estarien en disposició de poder participar-hi). 
 
- Cal concretar amb l’Ajuntament els horaris que tenen previstos per a les diferents curses, per tal de, 
també nosaltres, poder planificar els nostres horaris. La Laura enviarà un correu per demanar més 
informació al respecte. 
 
- Cal decidir quin material demanarem que ens cedeixin per a la cursa d’aquest any (Indiba, Compex, 
etc.). A la propera reunió ho concretarem. 
 
- També parlem de tornar a demanar la col•laboració a la casa Kyrocream, que porta dues edicions 
patrocinant-nos amb les seves cremes. 
 
- Caldrà fer la petició de material al Col•legi (lliteres, paper de llitera, tissues, solucions netejadores de 
mans, crema base, material divulgatiu com ara tríptics per als pacients, pancarta, plotter o qualsevol 
material que serveixi per identificar-nos i/o parlar sobre la nostra professió…). La Montse ho tramitarà. 
 
- Demanarem a l’Ajuntament si ens pot cedir un envelat, com l’any passat, i així no ens cal demanar-
ne cap a Indiba. Al correu electrònic que la Laura enviï al Sergi Teba, del Departament d’Esports, pot 
aprofitar per comentar-li aquesta qüestió. 
 
 
- A la propera reunió acabarem de perfilar si veiem viable fer algun plantejament de grup 
d’estiraments o elaborar algun petit material per entregar als corredors, on poguéssim indicacions 
saludables aplicables al running i al ciclisme (estiraments, principalment). 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
 
 
 
 
 



 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 2 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

3. Formació 
Parlem de dues qüestions concretes: 
‐ Enviar al Col·legi les propostes formatives que ens va fer el Rafel Donat i que trobem que són molt 
interessants. Si ens ho accepten, ens plantejaríem de fer-ne una de cares al juny o a partir de la segona 
quinzena de setembre. 

 
‐ Parlem de començar a fer algunes gestions per posar en marxa una nova idea que hem vist en 
algun grup d’interès i que creiem que pot ser interessant: organitzar periòdicament un sopar al llarg del 
qual es faci una exposició d’alguna temàtica concreta. Pensem de fer xerrades sobre temes concrets de 
Fisioteràpia, però també sobre altres temes relacionats amb la salut i que poden tenir relació amb el nostre 
camp. Per exemple, pensem que podria estar bé començar convidant a algun odontòleg perquè ens parlés 
sobre els trastorns de l’ATM, la qual cosa ja té una relació directa amb la Fisioteràpia. Creiem que podria 
estar bé començar així, i de mica en mica anar trencant el gel perquè algun col·lega fisioterapeuta 
s’animés a fer també alguna col·laboració. La Roser Cerqueda parlarà amb una doctora que coneix i li 
plantejarà el tema. Anirem elaborant una llista de possibles temàtiques que es podrien tractar. 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
      

 
Data propera reunió 
A les 22.30 h donem per acabada la reunió i quedem que ens tornarem a trobar el proper dilluns dia 30 de 
març. 

 


