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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES D’OSONA I RIPOLLÈS 

Núm. d’acta: 2 Hora d’inici: 20:30 Data: 2/02/2020 

 
Assistents 

Interlocutor/a  Rosa Garcia 
Membres  Lídia Boix  Anna Escribà  Pau Farrés 

 Pau Moreno  Cristina Molas  Cristina Juvanteny 

  Zara Ochoa     

Convidats  Anna Vila   Sandra Rierola        

 
Ordre del dia 

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

2- Presentació de les noves incorporacions al grup. Eva Vila i Sandra Rierola.  

3- Jornada de l’Eix Transversal del proper 25 d’Abril del 2020.  

4- Full de despeses per a cada membre del grup. 

5- Proposta sorteig a xarxes socials. 

6- Repàs dates de formacions.  

7- Precs i preguntes 

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

Aprovada 

 

2. Presentació de les noves incorporacions al grup. Eva Vila i Sandra Rierola. 

Assisteixen a la reunió les noies que es van interessar a formar part del grup. Se les informa de la 

secció i que han de presentar al col•legi la carta de motivació i el CV. 

Els hi expliquem que normalment a les seccions són set membres i que nosaltres passem del 

número. Deixem com a decisió del Col•legi si la seva incorporació pot ser possible o no. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Presentació interessades a formar part del grupa (Secció) Rosa Garcia 6/02/2020 

 

3.Jornada de l’Eix Transversal del proper 25 d’Abril del 2020.  

Fem concreció en referència a la organització de la jornada. Queda molt poc temps així que veiem 

la necessitat d'agilitzar els contacte amb els ponents. 

Segons la proposta que ens fa el Col•legi, reorientem la distribució horària de la jornada.  

  

DIA DE LA JORNADA EIX TRANVERSAL:25 d'abril 2020 

TÍTOL: TENDÈNCIES EN FISIOTERÀPIA 2020 

  

PONENETS: 

- La Marta Torrón: Considerem que és important que assisteixi a la jornada i a més té molts 

seguidors a xarxes. 

  

*En el cas de que ella no pugui assistir, proposem substituir la ponència per algú que faci 

musculoesqulètic. Pedro Rubio, Anna Garciman o algú altra que consideri oportú el Col•legi i que 

segueixi el perfil de "Tendències". Ara amb l'absència de la Clara Bargés, no hi ha ponent de 

musculesquetètic. 

- De la Unitat neurològica de la Vall d'Hebron UEN, la persona que consideri el Col•legi. En Dani 

Jimenez va parlar amb l'Oriol i en Manel. 
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- Cardio-Respiratori: Elena Jimeno 

- Geriatria: Luís Soto.  

  

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LA JORNADA 

*Ponències de 45 minuts i 10 minuts de preguntes. Deixem cinc minuts de marge pel canvi i 

preparació dels i les ponents.  

 HORARI: 

  

9:00-9:30       Presentació de la Jornada amb el degà i el secretari del   

                       Col•legi de Fisioterapeutes,  Ramon Aiguadé/ Dani  

                       Jimenez i la Rosa Garcia, coordinadora/interlocutora de  

                       la secció Catalunya Central, Grup Osona i el Ripollès . 

 9:30-10:30   1a ponencia Cardio-respiratori.(Elena Gimeno). Moderador Pau Moreno. 

10:30-11:30   2a ponència Sexologia (Marta Torrón). Moderador Pau Moreno. 

11:30-12:00   Descans esmorzar. (A càrrec del Col•legi de Fisioterapeutes?) 

12:00-13:00   3a ponència Geriatria (Lluís Soto). Moderador Pau Farrés. 

13:00-14:00   4a ponència Neurilogia (UEN). Moderador Pau Farrés 

13:55-14:10   Cloenda de la Jornada. PAu Farrés. 

  

*Els tres tallers dels ponents per als 2 torns.  

  

15:00-16:30  1r torn de tallers. 

16:45-18:00  2n torn de tallers  

  

LLOC: 

-Universitat de vic.     

 
 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Concretar ponents i revisar distribució horària Col·legi i 

Secció 

6/02/2020 

 

4.Full de despeses per a cada membre del grup. 

Explico al grup el full de despeses de seccions territorials. Acordem que els farem el mateix dia de 

reunió per aglutinar-ho i enviar-ho conjuntament amb l'acta del grup.  
 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Informació en referència a les despeses Rosa Garcia 6/02/2020 

 

5. Proposta sorteig a xarxes socials. 

S'acorda que es parlarà amb el Col·legi per tal d'oferir un sorteig a les nostres xarxes, de dues 

entrades gratuïtes a la Jornada de l'Eix Transversal. Ens ajudarà a fer difusió de la jornada.  
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Sorteig a xarxes socials Cristina 

Juventeny 

6/02/2020 

 

6.Repàs dates de formacions.  
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Fem el repàs des les formacions d'aquest any. Tenim programades formació de cervicals els dies 

18-19 de juliol i Tècniques del sistema nerviós els propers dies 115,16 i 17 de maig. Queda pendent 

la programació de les formacions de punts gatells i reprogramació abdominal. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Repàs de les dates de les formacions 2020 Rosa Garcia 6/02/2020 

 

7. Precs i preguntes.      

-La Lídia Boix, demana quan està previst que el Col·legi faci el curs d'anglès online. Fem pregunta 

al Col·legi.  

- El Grup demana poder tenir unes bases o una guia del Col·legi pel que fa referència al 

funcionament de la secció.  
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Dubtes de cada membre. Tots els 

membres de la 

Secció. 

6/02/2020 

 
8.      

      
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
9.      

      
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
10.      

      
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
Precs i preguntes 

      

 
 

Data propera reunió 
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