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GRUP ACTIVITATS NATURA 
Núm. d’acta: 03/20 Hora d’inici: 20.35 h Data: 26/12/20 

 

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. Resolució propostes última acta. 

2. Dates i activitats 2021. 

3. Precs i preguntes. 

 

1. Resolució propostes última acta 

Es comenten les respostes rebudes pel CFC en relació a les propostes realitzades a l’última 
reunió: 
 
·  Tenir una petita descripció de cada membre. El CFC no és partidari d'això, ja que no es fa amb 
cap grup de treball. 
  
·   Tenir un espai dins de la nostra pàgina on apareguin les activitats proposades. Dintre del 
vostre espai posarem un calendari on apareixeran totes les activitats que ens digueu. 
  
·   Tenir un blog per explicar les nostres activitats. Us podem oferir que feu una pàgina de 
Facebook o Instagram on podeu explicar les vostres activitats. En aquest espai també podeu fer la 
presentació dels membres del GT. Si feu aquesta opció cada vegada que aneu a penjar un post, 
hauríeu d'enviar el post abans per donar-li el vistiplau i etiquetar al CFC en els posts. 
  
·   Espai web per penjar documents multimèdia. El pròxim any es portarà a terme el FisioTv, us 
podem oferir un subcanal on podeu penjar els documents multimèdia. 

 

2. Dates i activitats a realitzar al 2021 

Es fa la proposta d’activitats a realitzar durant el 2021 i responsables. 

Primer de tot es crea el gmail necessari per poder crear la pàgina de Facebook i Instagram: 
infofisiogan@gmail.com 
 
Es determinen els responsables per a les activitats aprovades pel CFC: 

- Calendari dins el nostre espai amb les activitats: Francesc Paré 
- Facebook i Instagram: Juan López 
- Subcanal de FisioTv: Mayte Serrat 

 
Després de totes les activitats proposades per cada membre s’acorda gestionar per realitzar: 

- Maig 21: escalada o bosc tancat 
- Juliol 21: activitat aquàtica (a determinar) 
- Setembre 21: Bolets i marxa nòrdica  Francesc Paré 
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- Novembre/desembre 21: Raquetes de neu a Núria  Ariadna Domens 
- A determinar: zona de muntanyes de Prades 

 

Tasques a realitzar 
Organitzar les activitats en la seva totalitat i fer de responsable amb el CFC. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

3. 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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