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GRUP DE TREBALL Fisioterapia en arts escèniques 

Núm. d’acta: 01/2022 
Hora d’inici: 21.00 h 

Hora de finalització: 22.15 h 
Data: 11/07/2022 

 

Assistents: 

COORDINADORA ☒ Ana Velázquez 
 

MEMBRES ☒ Mariona Grau ☐ Isabel Artigues ☒ Fàtima Sultan 

☐ Natàlia Cuadrado ☒ Abraham Montaño ☒ Alba Gutierrez 

CONVIDATS ☒  Laia Ventura  

Reunió feta per videoconferència a través de la plataforma Zoom. 
 

Ordre del dia 

1. Discussió del projecte del “tríptic” que es vol presentar. 

2. Novetats sobre el funcionament dels subgrups. Planificació del calendari dels “dies 

temàtics”. 

3. Preparació de la reunió prevista amb el degà. 

4. Precs i preguntes. 

 

1. Discussió del projecte del “tríptic” que es vol presentar 

Es presenta en intern i es discuteix sobre el díptic preparat i la seva viabilitat. Volem donar-lo a les 

escoles i que les escoles coneguin el CFC. 

Es discuteix sobre el format possible (paper, pòster, QR…). 

En tot cas, volem ser més visibles a la ciutadania. Hem començat amb la idea d’un tríptic perquè 

sigui una via d’accés de la ciutadania cap al CFC. Portem la iniciativa al CFC i esperem consell i 

orientació per fer-lo progressar. 

 

2. Novetats sobre el funcionament dels subgrups. Planificació del calendari dels “dies 
temàtics” 

Es parla sobre els avenços dels subgrups, per confirmar si el sistema ens convé a l’optimització 

del grup.  

Es pensa, a part de millorar la presència en XS, en entrevistar i enquestar artistes per fer més 

comunicació en la premsa escrita o digital. 

Farem un calendari amb els dies en què volem generar les nostres publicacions. 

 

3. Preparació de la reunió prevista amb el degà, en Ramón Aiguadé 
Es prepara la reunió amb el degà del CFC. Els objectius de la reunió són:  

- Presentar-nos com a grup i individualment al degà perquè ens posi cara. Volem fer valdre 

la nostra preparació, implicació i el nostre lloc en el col·lectiu dels fisioterapeutes de Catalunya. 

- Expressar la frustració de cara a la gestió feixuga de cadascuna de les accions que el grup 

emprèn; s’han de facilitar les coses. Ens sentim poc acompanyats. Les respostes obtingudes són 

efímeres o nul·les. 

- Necessitem que l’entitat política del CFC ens ajudi per ser una porta d’entrada als centres 

d’ensenyament en AE. La nostra capacitat d’acció pedagògica està limitada per les traves de caire 

polític (“salut” vs “educació”). Volem poder intervenir de ple dret sota un paraigües legal complet 
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en establiments com conservatoris, escoles, etc.  

Nosaltres estem disposats a reflexionar sobre els formats més ben adaptats i les múltiples opcions 

que són possibles. Com a grup ens encarregaríem de fer progressar aquest potencial. Necessitem 

un suport ferm de l’entitat quan ho demanem. 

Demanarem primer en quin moment el degà podria estar disponible i després ens organitzarem 

per planificar-la i per tal de poder-hi assistir. 

 

4. Precs i preguntes 

Voldríem que la Laia V. pugui integrar oficialment, i com a membre de ple dret, el GT-FAE. 

S’informa d’aquesta voluntat al CFC. 

No hi ha altres precs i/o preguntes. 

 

Data propera reunió 

Es decidirà properament i conjuntament pel grup de Whatsapp del “GT FAE”. 

 
Ana Velázquez  
Coordinadora 
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