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SECCIÓ TERRITORIAL DE 
Núm. d’acta: 06/2022 Hora d’inici:     21.00 h Data:    31/05/2022 

Assistents: 
Coordinadora ☐ Inés Llasat Sotscoordinador ☐ Francesc Múria 
☐ Pau Bestraten ☐ Marta Escurriola ☐ David Piñol 
☐ Maria José Gómez 
Convidats ☐ ☐ 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Reunió mensual de la Intercol·legial.
3. Activitat: Iniciació a l’escalada.
4. DIFT.

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

2. Reunió mensual de la intercol·legial
La Inés Llasat assisteix a la reunió de la Intercol·legial de les Terres de l’Ebre i exposa a la Secció 
Territorial els temes tractats: 
JORNADA: ARQUITECTURA I SALUT:  
- Ens presenten a David Benito, successor de Josep Baubí pet part del Col·legi de Periodistes. 
- Hi assisteix com a convidat el Joaquim Espinosa, el qual s'encarregarà de la difusió de les 

jornades que es preparen. 
- Es comenten tots els punts sobre la Jornada que es durà a terme el 18 de juny de 9-14h: Jornada 

sobre arquitectura i salut. 
- Presentació del títol: Arquitectura hospitalària i salut. Un binomi transformador, on es pretén fer 

ponències sobre la importància de l'arquitectura per millorar la salut. 
- Es proposa fer un dinar de ponents on ho poden anar tots els de la Intercol·legial que s’hi vulguin 

sumar. 
- Organitzadors: Col·legis de psicòlegs, arquitectes i metges. 

WEB: 
- Rememoren l’última reunió on es va dir que es buscarien pressupostos per a pàgines webs. 
- Ens mostren els diversos pressupostos de les empreses que fan pàgines webs (creació i 

confecció). 
- La propera es parlar sobre quina opció és millor. 
Estudi enquesta: Anàlisi de les dades 
- Presentació de les dades de l’anàlisi i després sortir a sopar. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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3. Activitat: Iniciació a l’escalada
El Jordi Reverté, soci del rocòdrom de Roquetes, ens ha acceptat la idea de poder fer un dia 
d’iniciació al rocòdrom. 
Entrada 5 €  
Proposem que sigui una trobada social per a fisioterapeutes de la zona.  
Es proposa fer una xerrada o taula rodona.  
Proposem el 24 setembre.  
2 hores d’activitat + taula rodona  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

4. DIFT
- Data: dissabte 15 octubre 2022 
- Hora d’inici de la cursa: 10.00 h o 10.30 h 
- Recorregut de la cursa (amb l’empresa): Parc Teodoro González  
- A la sortida de la cursa, voleu donar motxilla amb samarreta, aigua, poma? Sí 
- Al final de la cursa, voleu fer un piscolabis/aperitiu? Un empresa de càtering o una foodtrack? 
Càtering, buscarem empresa del territori.  
- Amb l’aperitiu voleu que hagi un petit concert? No ho sabem 
- Quin premi voleu que rebin els 3 primers guanyadors? Trofeu a l’equip, trofeus individuals, tiquets 
de sessió de fisioteràpia? Trofeu i tiquets.  
- Proposeu alguna activitat addicional? Activitats per als nens, inflable, pintar cares...  
La Maria José ens ha ensenyat una empresa d’aquí del territori d’activitats per a nens que es diu 
Artra; el Pau Bestratén preguntarà per pressupost.  
Es pot plantejar de fer una xerrada de Salut a les escoles? 

El David realitzarà la reunió el 8 de juny. 
Tasques a realitzar 
Pau Bestratén 
Descripció de la tasca 
Preguntar pressupost activitat nens. 

Responsable Data realització 
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