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SECCIÓ TERRITORIAL DE LA CATALUNYA CENTRAL
Núm. d’acta: 15

Hora d’inici: 20.45

h

Data: 11/03/2021

Assistents
Membres
Online

Lídia Boix
Pau Moreno
Zara Ochoa
Eva Vila

Cristina Juventeny
Cristina Molas
Pau Ferrés
Sandra Rierola

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior.
2. Assemblea tancament d’any.
3. Jornada territorial Terres de l’Ebre
4. Difusió publicitària.
5. Comissió d’Atenció Primària.
6. Comissió Comunitària.
7. Formacions.
8. Nou coordinador i sotscoordinador.
9. UVic 17 de març.
10. Qui és qui, revista Col·legi
11. Entrades gratuïtes fisio sport weekend.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
Aprovada.
2. Assemblea tancament d’any
La Roser ens va informar que per tal de presentar les despeses de l’any anterior, necessitem crear un
esdeveniment que aplegui gent per, posteriorment, presentar les despeses de l’any anterior.
La Sandra proposa fer alguna ponència d’algú proper. El Pau proposa al Javier Jerez com a assessor de
recerca del Col·legi. Proposem el 15 d’abril com a data. Contactem amb el Javier i accepta.
A la pròxima reunió acabarem de detallar l’esdeveniment.
3. Jornada territorial Terres de l’Ebre
La Cris Molas es proposa per assistir a la Jornada territorial de Terres de l’Ebre i veure com funciona.
S’ha d’inscriure d’alguna manera? La pot inscriure el Col·legi directament i així no ocupa plaça?
4. Difusió publicitària
Pendent de resposta del correu que vam enviar.
5. Comissió d’Atenció Primària
El Pau M. i la Cris J. expliquen la reunió que van tenir divendres passat amb la Roser. Expliquen que de
moment estan pendents a què el programa pilot que va enviar el Javier Jerez s’accepti per part de Junta.
6. Comissió Comunitària
El Pau F. I la Sandra R. expliquen una proposta de projecte pilot que han creat per tal de portar a terme a la
comunitat i promocionar un envelliment actiu. Al grup li sembla molt interessant. Sembla que es porta a terme
un projecte similar a Vic des de “Vic ciutat cuidadora”, ens informarem bé i, si cal, ens coordinem amb ells.
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7. Formacions
Veiem la necessitat que hi hagi una persona que s’encarregui de gestionar les formacions: dates, correus
electrònics, inscripcions i totes les tasques relacionades. L’Eva es proposa com a encarregada de fer-ho.
L’Eva s’encarregarà de contestar correus de formació pendents.
8. Nou coordinador i sotscoordinador
Arran del comiat de la Rosa, es va obrir la necessitat de trobar una nova persona com a coordinadora i
sotscoordinadora. El Pau M. accepta el càrrec de coordinador i la Cris M. el de sotscoordinadora. Acordant
que les feines i tasques es gestionaran com fins ara i es repartirà la feina entre tots.
9. UVic 17 de març
La Sandra R., el Pau M. i el Pau F. acorden que assistiran a la Jornada del Col·legi de la UVic com a
representants de la Secció.
Esperem correu informatiu on expliqui què hem de fer i com.
10. Qui és qui, revista Col·legi
El Pau M. s’ofereix com a coordinador de la Secció per participar a la revista.
11. Entrades gratuïtes fisio sport weekend
L’Eva i la Cris J. estarien interessades a assistir-hi, podrien tenir una entrada cada una?
Data propera reunió
25 de març a les 20.45 h.
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