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GRUP DE TREBALL Fisioteràpia a la Natura 
Núm. d’acta: 02/20 Hora d’inici: 20.35 h Data: 24/11/20 

 

Assistents: 

COORDINADOR  Juan Vicente López Díaz     Mayte Serrat 
 

MEMBRES  Natalia Belmonte  Ariadna Domens  Laura Torrent 

 Roser Gil  Montserrat González  Francesc Paré 

CONVIDATS               

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 

2. Presentació dels nous membres. 

3. Descripció de tasques. 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

S’aprova per unanimitat. 

 

2. Presentació de nous membres 

Es presenten els nous membres i per part de coordinació s’expliquen les activitats, objectius i 
trajectòria portada fins ara pel grup FISIOGAN. 

Tasques a realitzar 
Es demana que JG valori la possibilitat d’incloure una descripció de cada un dels membres dins el 
web del CFC. 
Obrir un espai al web del Col·legi per penjar les fotografies de les activitats que es van realitzant. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

3. Descripció de tasques 

- Es demana a JG poder tenir un taulell d’activitats programades anual (3-6 anuals) obert al 
col·lectiu de fisioterapeutes i familiars a determinar pel GT. 

- Es demana a JG poder tenir un espai per fer ressò d’activitats amb pacients orientades al 
tractament i la investigació (3 anuals). 

- Es demana a JG poder tenir un espai per posar recursos multimèdia amb consells i 
orientacions des de la fisioteràpia per a les activitats realitzades a la natura. 

- Es demana a JG poder tenir un blog per explicar les activitats ja realitzades i pujar les 
fotografies. 

- Promocionar la utilització de la natura per realitzar la rehabilitació i l’exercici terapèutic. 
- Estudiar el valor afegit del fisioterapeuta en grups que realitzin activitats a la natura. 
- Plantejar com utilitzar diferents activitats a la natura per realitzar una intervenció en 

fisioteràpia. 
- S’acorda que a la propera reunió es concretaran dates i activitats a realitzar al 2021. 

Tasques a realitzar 
Traspassar a JG la sol·licitud de la creació d’un espai a la pàgina web per al taulell, activitats per a 
pacients, recursos multimèdia i fotografies. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Aprovació per part de JG.        

 

Precs i preguntes 

No havent-hi més precs ni preguntes, s’aixeca la sessió a les 22.00 h. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Data propera reunió 

Dimarts 22 de desembre 2020 a les 20.30 h. 

 
Mayte Serrat 
Coordinadora 

http://www.fisioterapeutes.cat/

