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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ALT URGELL  

Núm. d’acta: 02/2015 Hora d’inici: 21.00 h Data: 30/03/2015 

 
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. 
‐ Acordem de participar en les proves de dissabte al matí i diumenge al matí, en el següent horari: 

- Dissabte de 10.00 h – 14.00 h (nosaltres hauríem de quedar a les 9.30 h per muntar la paradeta). 
- Diumenge de 11.00 h – 15.00 h (igualment hauríem de quedar una estona abans, sobre les 10.30 
h per posar-ho tot a punt). 

 
‐ Decidim que aportarem, com en els anys anteriors, 5 fisioterapeutes per cada dia. Hem d’acabar de 
perfilar com ens repartim els horaris entre nosaltres, i així decidim el número de fisioterapeutes “extra” que 
cal sol·licitar.  La Roser i la Mar fan una proposta horària que caldrà confirmar amb la Míriam, que avui no 
ha pogut venir a la reunió. 

 
‐ La Montse enviarà un correu als companys de la zona, convidant-los a participar. Posarem una data 
límit (12 d’abril) per tal de confirmar si estan interessats a venir, atès que en cas que no sortissin persones 
interessades, hem de tenir marge de temps per demanar de cobrir les places que faltin a través del 
Col·legi de Fisioterapeutes. 

 
‐ Acordem que aquest any no demanarem material ni a Compex ni a Indiba, ja que l’any anterior no 
se li va donar gaire ús. 

 
‐ La Laura, que té el contacte amb la casa Kyrocream, s’encarregarà de demanar el seu suport, ja 
que porta dues edicions patrocinant-nos amb les seves cremes. 

 
‐ Caldrà fer la petició de material al Col·legi (lliteres, paper de lliteres, 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. 

 
‐ Confirmarem l’horari de participació al Sergi Teba del Departament d’Esports, i aprofitarem per 
recordar-li (tot i que ja vam quedar així), que ens han de tenir un envelat reservat. La Montse li escriurà el 
correu. 
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‐ En relació a elaborar una plantilla amb estiraments per a corredors i per a ciclistes, la Roser 
Cerqueda planteja un dubte: si utilitzem imatges extretes d’algun llibre, podem tenir problemes pels drets 
d’autor? En aquest sentit, aprofitarem per preguntar a la Roser Alfonso si el Col·legi té algun full 
d’exercicis sense copyright, o algun material que puguem repartir de forma “segura”. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
 
 
 
 
 

3. Formació 
‐ Confirmada la data del Curs d’embenats per al 20-21 de juny (dissabte i diumenge). 

 
‐ La Roser Alfonso va comentar si ens semblava bé que el Seminari tècnic de raonament clínic es 

fes el dissabte 4 de juliol. Ho hem estat valorant, i creiem que és una data complicada, ja que el 
dilluns 6 de juliol és molt possible que hi hagi força gent que tingui pont, ja que dimarts 7 és 
festa local. Proposarem si seria possible fer-ho de cara a finals de setembre. 

‐ Estem a l’espera de rebre contestació sobre la formació amb el Rafel Donat (si el Col·legi ho 
veu viable, buscaríem alguna data a partir de setembre-octubre de 2015). 

 
‐ Sobre el tema de fer un sopar-xerrada, seguint amb el que havíem parlat en la darrera reunió, 

en què dèiem que estaria bé temptejar algun odontòleg perquè fes una xerrada de problemes 
d’ATM i relacionar-ho amb la possibilitat de tractar-ho amb Fisioteràpia, la Roser Cerqueda ens 
comenta que la doctora que ella coneixia, actualment no té disponibilitat per motius personals. 
La Montse parlarà amb els seus odontòlegs de confiança per plantejar-ho. 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
      

 
Data propera reunió 
A les 22.40 h donem per acabada la reunió. En principi no acordem una data concreta per tornar a reunir-
nos abans de l’Escanyabocs. Anirem parlant via correu electrònic o whatsapp. 

 


