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GRUP ACTIVITATS NATURA 
Núm. d’acta: 01/21 Hora d’inici: 20.35 h Data: 23/03/21 

 
Assistents: 
COORDINADOR/A  Juan Vicente Lopez Diaz     Mayte Serrat 
 

MEMBRES  Natalia Belmonte  Ariadna Domens  Laura Torrent 
 Roser Gil  Montserrat González  Francesc Paré 

CONVIDATS               
 

Ordre del dia 
1. Renovació càrrecs coordinadors. 
2. Dates i activitats 2021. 
3. Projecte CIM. 
4. Baixes GT i nova crida. 
5. Precs i preguntes. 

 

1. Renovació càrrecs coordinadors 
S’aprova per unanimitat la renovació dels càrrec de coordinadors. 

 

2. Data i activitats 2021 
Es revisen les activitats proposades i es canvien: 
 

- 5 juny 21: senderisme  Francesc Paré  
Es planteja també que si les restriccions sanitàries no permeten la trobada de grups grans 
fer dues o tres sortides a diferents zones geogràfiques pel tal de no anul·lar l’activitat. 

- 16 octubre 21: ferrata Centelles (Bauhmes Corcades)  Natalia Belmonte 
- 22 gener 22: Raquetes de neu a Núria  Ariadna Domens 
- Com a alternativa es podria fer la de zona de muntanyes de Prades o 

Collserola/Montserrat. 
Es decideix mantenir les activitats previstes i fer el seguiment de la normativa sanitària per saber 
si les podem realitzar o no. 
A la data indicada (després de Setmana Santa per confirmar la sortida) es comunicarà al Col·legi 
tota la logística relacionada amb l’activitat per poder-la tirar endavant  la comunicació es farà a 
través d’en Francesc Paré que contactarà amb l’Ivan Martí perquè li digui els timings que haurem 
de complir per poder publicar la notícia, fer la inscripció dels col·legiats amb familiars i 
l’assegurança de responsabilitat civil. 

 

3. Projecte CIM 

Es comunica als membres del Grup la creació del Projecte CIM i com coordinar aquest grup amb 
el club inclusiu de muntanya destinat a persones amb discapacitat, patologia crònica i envelliment. 
Es podrà federar els participants i podrem vincular les sortides per tenir màxima cobertura. S’invita 
els membres de Fisiogan a participar del projecte en la mesura que els sigui possible. 

Tasques a realitzar 
Conveni de col·laboració un cop l’entitat estigui aprovada pel Departament d’Esport de la 
Generalitat. 

http://www.fisioterapeutes.cat/


 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 2 de 2 
 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Juan o Mayte       

 

4. Baixes GT i nova crida 

Es comunica la baixa de dues companyes del GT: Roser Gil i Montserrat González. 
S’acorda amb el GT sol·licitar nova crida de membres quan correspongui. 

Tasques a realitzar 
 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
        

 

5. Precs i preguntes 

En no haver-hi més precs ni preguntes s’aixeca la sessió a les 21.30 h. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
        

 
Data propera reunió 
Dimarts, 23 de març 2021 a les 20.30 h. 

 
Mayte Serrat 
 
Coordinadora 
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