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GRUP DE TREBALL Fisioteràpia en arts escèniques 
Núm. d’acta: 01/21 Hora d’inici: 21.00 h Data: 12/01/2021 

 

Assistents: 

COORDINADORA  Ana Velázquez 
 

MEMBRES  M. Carmen Carrasco  Isabel Artigues  Mariona Grau 

 Santiago Jorge Crucci  Fàtima Sultan  

CONVIDATS  Juan Antonio Fanlo López        

 
Ordre del dia 

-Presentació dels assistents.  

-Situació actual del Grup.  

-Baixa de la Mari Carmen Carrasco. 

-Com enfocar la presència del Grup al web del Col·legi.  

-Propostes per oferir al CFC per ajudar al col·lectiu artístic i difondre la FAE.  
      

 

1. Presentació dels assistents 

El Juan Antonio es presenta al Grup, li donem la benvinguda. 

 

2. Situació actual del Grup 

Comencem l’etapa del 2021 amb ganes de fer coses pel sector cultural, considerat un bé 
essencial. 
Ens programem de quedar regularment per reunir-nos 1 cop cada 2 mesos de manera virtual i per 
preparar un nou escrit per al Dia del teatre (27 de març). Ens reunirem a finals de febrer per 
presentar-ho amb prou antelació al CFC. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Enviar correu i citació de reunió. Ana Velázquez       

 

3. Baixa de la Mari Carmen Carrasco 

Baixa per motius personals de la Mari Carmen Carrasco. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Comunicar la seva baixa. CFC       

 

4. Com enfocar la presència del Grup al web del CFC 

Veiem que hi ha grups que no tenen presentació ni objectius en general, el Grup de Discapacitat 
intel·lectual sí que en té. Per tant, ens agradaria afegir informació a l’espai del Grup d’Arts 
escèniques al web del CFC. 
Per a la propera reunió dictarem la presentació i els objectius.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Descriure presentació i objectius. Ana Velázquez Finals de febrer 

 

5. Propostes per oferir al CFC per ajudar al col·lectiu artístic i difondre la FAE  

Escriure un article per al Dia del teatre, que se celebra el 27 de març. 
Oferir-nos per col·laborar en els actes que se celebrin al CFC (per exemple: el Dia de la 
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Fisioteràpia, conferències, xerrades, tallers...), ja sigui virtualment o presencialment.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Escriure l’article. Tots membres 
del grup 
 

      

Oferir la nostra col·laboració al CFC. CFC  

 

6. Propostes concretes 

Es farà una carpeta al Drive on poder anar desenvolupant conjuntament inquietuds, propostes o les 

àrees de treball. 

Document de treball a plataforma.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Compartir carpeta del Drive amb els membres del Grup Ana Velázquez 12/01/21 

Dos documents per presentació i objectius i 1 per teatre Isabel Artigues 15/01/21 

 

Precs i preguntes 

Ens agradaria saber el termini per entregar articles d’interès. 

 

Data propera reunió 

Finals de febrer.  

 
Ana Velázquez  
Coordinadora 
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