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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ALT URGELL  
Núm. d’acta: 01/2016 Hora d’inici: 20.30 h Data: 22/09/2016 
 

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. Activitats formatives 2016 -2017 
3. Activitats com a grup d’interès 
4. Associació de malalts de fibromialgia 

 

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

 

2. Activitats formatives 2016 -2017 
Tenim assignades aquestes activitats formatives: 

- Conferència d’higiene nasal (5 novembre 2016) 
- Seminari tècnic de reprogramació abdominal (26 novembre 2016) 
- Curs d’espatlla (8-9 i 22-23 abril 2017) 

 
Per a totes aquestes activitats tenim disponibilitat de les instal·lacions d’Activa Mútua. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

5. Activitats participatives com a Grup d’Interès 
Tenim per davant dues activitats : 

 
- Activitat per a La Marató (18 de desembre). Atès que aquest any som només quatre persones al Grup 

d’Interès, i tenint en compte la poca participació del col·lectiu de fisioterapeutes de la zona, pensem 
que hem de mantenir l’activitat solidària, però intentant repetir un format que ja hem fet i que ha 
funcionat bé (així tenim feina feta a l’hora d’organitzar l’activitat). Pensem en fer el Taller de 
psicomotricitat infantil. Parlarem amb el Pere Frases, que ja va col·laborar amb nosaltres cedint el 
material de psicomotricitat. Li demanarem si podem fer l’activitat al seu nou local i així no ens cal moure 
tot el material. 

 
- Escanyabocs 2017 (sempre és al maig, però les dates no ens les confirmen fins al gener-febrer). 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

6. Associació de malalts de fibromiàlgia 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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La seva presidenta es va posar en contacte amb nosaltres per demanar-nos col·laboració en el format que 
creguéssim oportú (classe de gimnàstica de grup, xerrades informatives, etc.). Actualment, com que 
l’associació acaba de néixer, no té recursos econòmics, i la col·laboració hauria de ser desinteressada. 
Posteriorment, ja podríem mirar si existeix la possibilitat que els associats col·laborin d’alguna manera 
(pagar un preu mòdic per classe, etc.), o si el Col·legi tindria alguna línia d’ajuda econòmica en aquest 
sentit. 
 
Durant la reunió, parlem que estaria bé poder-hi fer alguna activitat, però hem d’intentar que tot el col·lectiu 
de fisioterapeutes de la zona s’hi interessi d’alguna manera. Per tant, pensem que seria bo convocar-los a 
una reunió on es pogués parlar de com aportar la nostra ajuda a aquesta associació. 
 
En funció de la resposta que obtinguem de tots els companys de professió, ens comprometrem a unes 
activitats concretes i a una periodicitat determinada. Quants més fisioterapeutes s’impliquin, més podrem 
oferir a l’associació. 
 
Acordem fer un correu electrònic a tots els companys i companyes, explicant l’assumpte i convocant-los a 
una reunió el dia 6 d’octubre, a les 20.30 h al reservat de l’hotel Nice. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

http://www.fisioterapeutes.cat/

