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SECCIÓ TERRITORIAL DE LA CATALUNYA CENTRAL
Núm. d’acta: 28

Hora d’inici: 21.00 h

Data: 10/05/2022

Assistents:
Coordinador

☒ Pau Moreno

☒ Pau Farrés

☒ Lídia Boix

☒ Cristina Juvanteny

☒ Sandra Rierola

☐ Zara Ochoa

Convidats

☐

☒ Eva Vila
☐

Ordre del dia
1. Jornada anual de la Secció. Nova data, cartells, piscolabis i divulgació.
2. Formacions. Tendinopaties.
3. Formacions. Cartells d’orientació.
4. Estratègies de visibilització del grup 2022-2023. Cartells i divulgació a UVic i CHV.
5. DIFT 2022. Voluntari i tasques.
1. Jornada anual de la Secció. Nova data, cartells, piscolabis i divulgació
Descripció de la tasca: El 14 de juny a les 19. 00 h. La proposta de cartell de divulgació de la
Jornada anual ja s’ha fet i s’enviarà juntament amb l’acta al CFC perquè ens donin l’ok i procedir a
divulgar-lo a les xarxes socials del grup. Es decideix que s’especificarà la ubicació en els posts a les
xarxes socials. Proposem que el grup gestioni la impressió dels flyers i el piscolabis. La Lidia, el dia
11/05, es posarà en contacte amb l’Alejandra per parlar sobre els flyers, el piscolabis, l’obsequi als
ponents i que l’aula on es realitzarà la jornada sigui hibrida per poder arribar a més col·legiats. La
Cristina Juvanteny farà la part dels comptes. Els tríptics es repartiran a CHV, Universitat de Vic,
Escola Estel, ADFO. Es decideix fer 250 flyers A5 i 10 cartells A3.
Tasques a realitzar.
Responsable
Lídia Boix

Data realització
Maig 2022

2. Formacions. Tendinopaties
Descripció de la tasca: Dies 21 i 22 de maig. Falta saber qui serà la persona voluntària i a quina
aula es farà, l’Eva farà la consulta al CFC.
Tasques a realitzar:
Responsable
Data realització
Eva Vila
Maig 2022
3. Formacions. Cartells d’orientació
Descripció de la tasca: Es proposa d’imprimir cartells orientatius amb el logotip del CFC per
dirigir els alumnes a la classe. En l’última edició els alumnes es van perdre per la UVic i els
responsables els havien d’anar a buscar. La Cristina Juvanteny en farà el disseny i s’imprimiran 10
cartells juntament amb els flyers i els cartells de la Jornada anual i es plastificaran per garantir la
seva durabilitat.
Tasques a realitzar:
Responsable
Data realització
Lidia
Boix, Maig 2022
Cristina
Juvanteny
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4. Estratègies de visibilització del grup 2022-2023
Descripció de la tasca : Consulta al CFC sobre si ens pot fer els cartells informatius de les activitats
que fem per portar-los a la UVic i al CHV amb l’objectiu de captar professionals de la comarca.
És possible que el CFC ens garantissin aquestes eines de divulgació?
Gràcies
Tasques a realitzar
Responsable
Tota la Secció

Data realització
2023

5. DIFT 2022. Voluntari i tasques
Descripció de la tasca: Voluntari i tasques que haurà de realitzar la persona voluntària. La Sandra
Rierola s’hi va oferir. La idea és que el DIFT se celebri entre mitjans de setembre i mitjans d’octubre.
No poden coincidir en dies amb altres seccions territorials per tema de disponibilitat de l’empresa.
S’ha de decidir dia i lloc. Ha de ser un lloc accessible per poder realitzar una cursa inclusiva.
S’adaptarà el recorregut de fites a cada participants. Aquí s’ha assignat el dia 17 de setembre, a
Vic. S’ha de triar a on de Vic es farà la cursa. Es proposa la zona del Nadal; zona verda, plana i
accessible. No sabem qui ha de demanar permisos a l’Ajuntament (la Sandra farà la consulta al grup
de WhatsApp). Hem de fer consulta que no coincideixi amb el Mercat de Música Viva de Vic, perquè
l’Ajuntament pot rebutjar la cursa. Quedem a l’espera de més informació.
Tasques a realitzar:
Responsable
Data realització
Sandra Rierola Maig 2022
Precs i preguntes
Aprovació de l’acta
El dia 11/05/2022.
Data propera reunió
El dia 31/05/2022 a les 21.00 hores.

Coordinador:
Pau Moreno
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SECCIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA LA CENTRAL
Núm. d’acta: 29

Hora d’inici: 21.00 h

Data: 31/05/2022

Assistents:
Coordinador

Pau Moreno

Pau Farrés

Lídia Boix

Cristina Juvanteny

Sandra Rierola

Zara Ochoa

Eva Vila

Convidats
Ordre del dia
1. Jornada anual de la Secció. Cartells i divulgació, obsequi i càtering.
2. Formacions. Cartells d’orientació.
3. DIFT 2022.
1. Jornada anual de la Secció. Cartells i divulgació, obsequi i càtering
Descripció de la tasca: Es parlarà amb en Dani Jiménez per penjar 2-4 cartells a la UVic-UCC per
fer difusió. La Sandra Rierola li donarà flyers a la mare i un cartell gran per al centre de fisioteràpia.
La Zara durà cartells i flyers a l’escola Estel i ADFO.
La Lídia trucarà a l’Alejandra per a l’obsequi a la família i a la fisioterapeuta. Es proposa una panera
de 20 € amb productes locals.
Per al càtering, hem de sondejar qui s’hi ha inscrit per fer una predicció sobre el piscolabis. Creiem
que serem entre 25-30 persones.
La jornada és a les 19.00 h, s’ha decidit reunir-nos a les 18.00 h per preparar-ho tot i rebre a la
família. Parlar amb en Dani si també li va bé venir a les 18.00 h.
Tasques a realitzar.
Responsable
La Secció
2. Formacions. Cartells d’orientació
Descripció de la tasca: 10 cartells DIN A4 impresos i plastificats.
Tasques a realitzar:
Responsable
La Secció

Data realització
Juny 2022

Data realització

3.DIFT 2022
Descripció de la tasca:
A la reunió 8 de juny s’ha de decidir:
· Permisos a l’Ajuntament. Qui ha de demanar els permisos a l’Ajuntament.
· Hora inici cursa 10.00 h
· Obsequis cursa: Decidir en funció de com serà la cursa i si hi hauran avituallaments. Donar la
samarreta abans de la cursa així tots els participants aniran amb la samarreta de la cursa. Hi haurà
dorsals?
· Final cursa: càtering amb productes locals: coca, xocolata, llonganissa i begudes sense alcohol.
· Concert. No cal, proposem speaker.
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· Premis per equip. Proposem xecs per gastar en fisioteràpia per el primer premi o sinó paneres de
productes locals.
· Activitat addicional. Si podem ampliar terminis, reclutarem als estudiants de la UVic i proposaríem
de muntar servei de fisioteràpia als participants de la cursa amb estudiants del grau de fisioteràpia
de la UVic perquè facin tractaments amb teràpia manual.
Tasques a realitzar:
Responsable
Data realització

Aprovació de l’acta
El dia 01/06/2022.

Data propera reunió
El dia 09/06/2022 a les 21.00 hores.

Coordinador:
Pau Moreno
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