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GRUP DE TREBALL Fisioteràpia en arts escèniques 
Núm. d’acta: 03/21 Hora d’inici: 21.30 h Data: 18/05/2021 

 
Assistents: 
COORDINADORA ☒ Ana Velázquez 
MEMBRES ☒ Mariona Grau □ Isabel Artigues ☒ Fàtima Sultan 

□ Santiago Jorge Crucci   
CONVIDATS □ Juan A. Fanlo López ☒ Abraham Montaño 

 

 
 

 
 

2. Feedback de la reunió dels grups de treball del CFC 
La nostra companya Isabel Artigues ens fa arribar les seves impressions sobre la reunió. Ens 
comenta que un dels problemes apareguts és amb la redacció de la Guia. 
Demanem per correu electrònic més informació al respecte per adaptar la guia que ja tenim feta. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar pauta de redacció de la guia. CFC  

 
3. Respostes i correus electrònics del CFC 
S’insisteix en què el CFC no ha respost les nostres actes i assenyalaments. Ens sembla que hi 
ha alguna disfunció i hi volem insistir. Ens adonem que les darreres actes no s’han fet de domini 
públic. 
Es redacta un correu electrònic amb les preguntes al respecte. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Resoldre dubtes. CFC  

 
4. Projectes amb els altres grups de treball (castellers) 
Es parla de contactar amb el Grup de Castells per proposar-los una col·laboració, atès que la 
col·laboració ens sembla una idea interessant. Busquem els contactes (Núria Coral) per engegar 
les gestions. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb el grup de castells. Ana V. 18/05/2021 

1. Revisió de l’acta de la darrera reunió 
Revisió i aprovació de l’acta anterior. 

Ordre del dia 
- Revisió de l’acta de la darrera reunió. 
- Feedback de la reunió dels grups de treball del CFC. 
- Respostes i correus electrònics del CFC. 
- Projectes amb els altres grups de treball (castellers). 
- La crida de nous membres. 
- Precs i preguntes. 
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5. La crida de nous membres 
Segons l’article 8 de la resolució ens agradaria saber quines són les pautes que hem de seguir 
amb la gent que no participa activament en les reunions i/o activitats. 

 
Demanem la incorporació oficial de l’Abraham Montaño i el Juan Antonio Fanlo, fins ara convidats, 
i restem a l’espera de confirmació. 
Sembla que hi ha una sol·licitud per formar per del grup de treball, la NV. Malauradament no la 
vam poder conèixer i la volem convidar a la propera reunió. 

 
L’Ivan ens va contestar que rebríem informació sobre la crida en les properes setmanes. A dia 
d’avui no sabem en quin punt estem en termes de constitució de grup. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Tornar a contactar amb la NV. Mariona G.  
Reclamar informació de la crida i saber-ne el resultat. Ana V.  

 

 
 

 
 
 
 

Ana Velázquez 
Coordinadora 

Data propera reunió 
A l’octubre. 

Precs i preguntes 
- Es parla de crear una base de dades sobre els fisioterapeutes que poden treballar en AE, 

podria ser interessant per donar visibilitat al grup professional. 
- D’altra banda, es planteja proposar activitats o xerrades online que tinguin major 

repercussió i visibilitat. Aquest és un punt en què volem insistir, però no n’obtenim 
respostes clares. 

- Es treballa sobre el model de proposta de conferència per poder-lo desenvolupar 
fàcilment i poder generar fàcilment les conferències. Demanem una plantilla actualitzada. 
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