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GRUP DE TREBALL DE MARXA NÒRDICA 

Núm. d’acta: 04/2017 Hora d’inici: 19.30 Data: 15/09/2017 

 
Assistents: 
COORDINADOR  Marta Rispa 
 

MEMBRES  Rafel Donat  Nuria Santaularia  Oscar Gasquez 
 Ana Gey  Thaïs Camps  

CONVIDATS               
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2.-Primer apartat de la guia “Marc conceptual sobre marxa nòrdica”  
3- Renúncia d’un dels components del Grup 
4. Nova incorporació d’un component del Grup 
5. Plataforma de treball “TRELLO " 
6. Primer capítol de la guia “Què és la MN i per a què serveix la MN 

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

 
2. Primer apartat de la guia “Marc conceptual sobre marxa nòrdica”  
Els assistents a la reunió posen en comú tota la informació trobada en referència a la 
història de la Marxa Nòrdica. Entre tots els components de l’equip es decideix la 
cronologia dels esdeveniments més rellevants de la Marxa Nòrdica des del seu origen fins 
als nostres dies. Es decideix fer un “marc conceptual”, lleuger i fàcil de llegir pel lector de 
la guia, a més d’un esquema de la cronologia perquè sigui més visual. La Thaïs Camps 
s’ofereix a redactar el primer esborrany del “Marc conceptual” i després passar-ho a la 
resta de components del Grup per a la seva correcció. Queda pendent triar el nom 
d’aquest apartat (Marc conceptual, Origen MN, Història de la MN, altres...)  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Triar el nom del primer apartat de la guia Tots       

 
3. Renúncia d’un dels components del Grup  
El passat dia 14/09/2017 els components del Grup reben via grup de whatsapp un 
missatge del Rafel Donat: “Benvolguts companys per temes de feina hauré finalment 
d’abandonar el grup. Us escriuré un mail per poder explicar-ho millor. Us desitjo un molt 
bon camí i millor feina.” El Grup es dóna per assabentat de la renúncia a continuar 
participant en el projecte per part del Rafael Donat, esperant el seu correu electrònic. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Nova incorporació d’un component del Grup  
El GTMN accepta la nova incorporació del Marc Tarradellas com a nou component del 
Grup. La Marta Rispa, com a coordinadora del Grup, li enviarà un correu informant-lo de 
la decisió i convidant-lo a participar a la propera reunió del GTMN.  
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5. Plataforma de treball “TRELLO " 
Després d’utilitzar la plataforma de treball “TRELLO” i ateses les altes i baixes de diversos 
components del Grup, es decideix fer una neteja d’informació per deixar únicament la 
informació vàlida i necessària. . 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
6. Primer capítol de la guia “Què és la MN i per a què serveix la MN”  
El GTMN acorda fer una pluja d'idees capítol per capítol, començant pel primer, per 
repassar i veure si es pot incorporar nova informació per millorar en general la guia de 
MN. Els components del Grup faran aportacions "pluja d'idees" pensant què inclourien i 
què no del primer capítol per a la propera reunió.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Recopilar informació sobre aquest capítol i així 
poder fer pluja d'ideess per al redactat final del 
capítol (què podríem incloure per millorar el 
capítol) 

Tots       

 
Precs i preguntes 
      

 
Data propera reunió 
Per unanimitat dels assistents a la reunió, s'aproven les dates de les dos properes 
reunions.  
- Reunió extraordinària: 20/10/2017 (19.30h - CFC)  
- Ultima reunió oficial 2017 serà el 15/12/2017 (19.30h - CFC)  

 
Marta Rispa 
Coordinadora 
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