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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ALT URGELL  
Núm. d’acta: 03/2015 Hora d’inici: 21.15 Data: 30/09/2015 
 

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

 Gemma Castaño   Mar Robert   
Convidats                      

 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Valoració del Seminari Tècnic de Raonament Clínic 
3. Properes formacions 
4. Marató 2015 
5. Pres i preguntes 

 

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

 

2. Valoració del Seminari Tècnic de Raonament Clínic 
Ens va arribar una llista de 12 inscrits, dels quals quatre no es van presentar a la formació, amb la qual cosa 
ens vam quedar amb 8 assistents. 
 
Pensem que de cares a propers seminaris, caldria buscar un tema que pugui despertar un interès més 
general (reprogramació abdominal, tractament lumbar a través del mètode Mezières, estabilització cervical... 
atès que van ser els que més vots van rebre en l’enquesta que vam passar als col·legiats de la zona). 
 
D’altra banda proposem que, si les mesures actuals per reduir l’absentisme no funcionen, es plantegi 
d’aplicar altres mesures com ara el fet de dipositar una fiança a l’hora d’inscriure’s (pot ser una quantitat 
mòdica) i que, en cas d’assistir al seminari, sigui retornada, i en cas contrari, es perdi. O un cas similar: fer 
el seminari gratuït però amb la condició que qui s’hi inscrigui i no hi assisteixi o no avisi amb un mínim 
d’antelació, tindrà una penalització econòmica. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

3.Properes formacions 
Pel que fa al curs d’EI d’en Rafel Donat, acordem demanar que se celebri els propers dies 12-13 de 
desembre de 2015. 
 
Pel que fa a la formació 2016, parlem el següent: 
 
- Curs de cervicals, plantejar-lo de cares al 30-31 d’abril, tot i que això aniria lligat una mica amb les 
dates en què es pogués fer la resta de formació (seminari tècnic). Si el seminari queda molt junt, pensem 
que podria estar bé de buscar una data cap a l’octubre. 
- Seminari Tècnic d’apràxia: com ja hem dit, ens agradaria poder fer un dels seminaris que es van 
escollir a l’enquesta, perquè, com a mínim, aquests sabem que desperten un interès entre el col·lectiu de 
fisioterapeutes locals. En una conversa telefònica mantinguda amb la Roser Alfonso l’endemà de la reunió, 
ens ha comentat que mirarà d’aconseguir el Seminari de reprogramació abdominal (tot i que diu que 
l’agenda de les ponents és força difícil), però que per no quedar-nos sense cap seminari tirarà endavant 
amb el d’apràxia atès que la Roberta presenta bona disposició per venir a La Seu a fer la formació. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

4. Marató 2015 
Comencem a pensar en quines activitats serien factibles i interessants de dur a terme aquest any. Surten 
algunes opcions: 
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- Fer una gimcana 
- Fer un taller sensorial especialment pensant en la canalla 
Després de valorar ambdues idees, acabem veient més atractiva la segona opció, atès que la gimcana està 
condicionada per la meteorologia. Decidim que començarem a pensar idees per muntar el taller sensorial, i 
que en la propera reunió aprofundirem en aquest tema. 
Parlem també que aquest any hem de fer una molt més bona promoció d’aquesta activitat, bé sigui via 
xarxes socials, WhatsApp, cartells en diferents llocs estratègics de La Seu, Ràdio Seu, etc. 
De moment, acordem que la Montse farà la gestió de contactar amb l’Ajuntament per reservar la Sala 
Parquet del Pavelló Municipal d’Esports. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

Precs i preguntes 
- Es parla de la necessitat d’actualitzar el Facebook i el Twitter. La Laura s’encarregarà de penjar-hi les 
notícies relacionades amb el Grup, així com les fotos etc. 
 
- També hem de recordar de fer les fotos i la ressenya de cada activitat que fem, i fer-ho arribar al Col·legi 
perquè se’n pugui fer ressò. La Montse passarà aquest material relacionat amb el STRC. 

 

Data propera reunió 
A les 22.30 h donem per acabada la reunió. Fixem nova data pel dimarts 27 d’octubre a les 21.15 h. 
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