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GRUP DE TREBALL Fisioteràpia en arts escèniques 
Núm. d’acta: 02/21 Hora d’inici: 21.00 h Data: 23/02/2021 

 
Assistents: 
COORDINADORA ☒ Ana Velazquez 
 

MEMBRES ☒ Mariona Grau ☒ Isabel Artigues ☒ Fàtima Sultan 
☐ Santiago Jorge Crucci   

CONVIDATS ☐ Juan Antonio Fanlo López ☒ Abraham Montaño 
 

Ordre del dia 
-Explicar la feina de l'article que hem redactat. 
-Vam proposar, a la reunió anterior, participar al CFC i no hem tingut cap resposta. 
-Mirar la resolució que regula els grups de treball. 
-Què fer amb els integrants del grup que no participen ni responen els correus i noves 
incorporacions (Abraham Montaño).  
-Propostes noves per oferir al CFC per ajudar el col·lectiu artístic i difondre la FAE. 

 
1. Explicar la feina de l’article que hem redactat 
Revisem els diferents articles que vam presentar. 

 
2. Vam proposar, a la reunió anterior, participar al CFC i no hem tingut cap resposta 
Ens agradaria poder participar en alguna activitat organitzada pel Col·legi per donar visibilitat al 
nostre grup de treball. Quedem a disposició del Col·legi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Fer seguiment amb l’Ivan respecte de l’organització dels 
actes. 

Ana Velázquez       

 
3. Mirar la resolució que regula els grups de treball 
Llegim la resolució i ens han sorgit alguns dubtes, que traslladarem al Col·legi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Resoldre dubtes.  CFC       

 
4. Què fer amb els integrants del grup que no participen ni responen els correus i noves 
incorporacions (Abraham Montaño).  
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 a les reunions i/o activitats. 
 
A més, proposem una nova incorporació (Abraham Montaño) i estem a l’espera de la crida de nous 
membres per part del Col·legi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Resoldre dubtes sobre membres integrants però 
inactius. 

CFC  

Confirmar quan es farà la crida. CFC  
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5. Propostes noves per oferir al CFC per ajudar el col·lectiu artístic i difondre la FAE 
1) Treball en paral·lel amb altres grups de treball, comencem amb el de castellers, que tenen 
músics. 
2) Fer Matinal d'Arts escèniques amb taula rodona. 
3) El Col·legi de Fisioterapeutes OBRE LES PORTES ALS ARTISTES! (fer una petita xerrada i 
cridar als artistes per fer tractaments in situ sobre millora del rendiment). 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Facilitar contacte del Grup de Fisioteràpia i Castells. CFC  
Oferir les noves propostes al CFC. CFC  

 
Precs i preguntes 
Ens agradaria confirmar quan es farà la crida per poder confirmar que l’Abraham i el Juan Antonio 
es poden incorporar oficialment. 

 
Data propera reunió 
Finals de maig.  

 
Ana Velázquez  
Coordinadora 
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