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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES D’OSONA I RIPOLLÈS
Núm. d’acta:

Hora d’inici: 20.45 h

Data: 14/01/2020

Assistents
Interlocutor/a
Membres

Cristina Font
Lídia Boix
Pau Moreno
Cristina Juvanteny

Anna Escribà
Cristina Molas
Zara Ochoa

Pau Farrés
Rosa Garcia

Convidats

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

2. Jornada Eix transversal. Definir hora i aclarir seu. Definir i tancar proposta.
3. Traspàs de la tasca de xarxes socials.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

Aprovada.
2. Jornada Eix transversal. Definir hora i aclarir seu. Definir i tancar proposta

Seguim definint com volem que esdevingui la 2a Jornada de l'Eix transversal.
1- De forma urgent necessitem aclarir la data de realització de la Jornada. La Rosa Garcia informa
al grup que el dia 30 de maig es realitzen activitats a la Secció de l'Alt Pirineu i Aran i que
convindria que no se solapessin accions o activitats de les seccions els mateixos dies. Informa que
s'ha parlat amb el Col·legi i que una de les propostes que han sortit és el 25 d'abril. El grup
discrepa, perquè considera que el 30 de maig és un bon dia per fer la jornada. El dia 25 d'abril
també agrada però es veu una data molt justa per poder fer la difusió corresponent. Estem pendents
d'acabar de decidir data segons agenda d'activitats del Col·legi de Fisioterapeutes.
2- Decidim que la Jornada es realitzarà a la UVic i ho comuniquem al Col·legi perquè pugui fer la
corresponent reserva i contactar amb la universitat. Per un a banda es necessiten cinc laboratoris de
Fisioteràpia equipats amb lliteres per la tarda de cara a la realització dels dos torns dels cinc tallers.
A més a més per a la jornada del matí es necessita una sala d'actes, ja sigui la sala Mercè Torrents
(aforament aproximat del 120-130 persones) o bé l'Aula Magna, situada al campus Miramarges
(aforament de 300). Pel que fa a la sala, decidim que es faci la reserva de la Mercè Torrents, amb la
possibilitat de que si es disparen les inscripcions es pugui optar a l'Aula Magna.
3- Les ponències seran d'una durada de 45' més 10' de preguntes.
4- Es faran dos torns de cinc tallers simultanis. La durada de cada torn serà de 1,5 hores.
5- Demanem que se'ns pugui facilitar la informació que se li sol·licita al o la ponent per poder fer
difusió a les nostres xarxes socials. Foto, nom i cognoms, breu CV i títol i/o resum de les ponències.
6- El títol de la ponència serà " TENDÈNCIES EN FISIOTERÀPIA", hi haurà una presentació
breu de la coordinadora de la Secció (Rosa Garcia), una presentació per un membre del Col·legí
(deixem l'elecció de la persona per a la JG) i tres moderadors, en Pau Moreno, en Pau Ferrés i la
Cristina Molas.
7- Demanem al Col·legi si el contacte amb cada ponent i consultar disponibilitat la poden fer ells i
així evitarem possibles errors.
Així doncs, a part dels punts anteriors, hem de realitzar preguntes de funcionament com
ara: - L'esmorzar anirà a càrrec del Col·legi de Fisioterapeutes?
- Com se sol fer a d'altres jornades pel dinar? Hem de pensar que només tenim una hora.
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- Per als tallers de la tarda, hi haurà un mínim d'inscrits i un màxim per a cada taller?
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Coordinació.

Rosa Garcia

Data realització

14/01/2020

3.Traspàs de la tasca de xarxes socials

La Rosa Garcia exposa que com que ara porta la coordinació de la Secció, algú altre hauria
de realitzar la tasca de gestió de les xarxes socials del grup.
Es demanarà al Col·legi que si ja podem posar el nom de Secció Territorial de la Catalunya central i
si es pot fer servir el logo.
La Cristina Juventeny s'ofereix per gestionar les xarxes.
Tot el grup coincidim que aquestes han d'estar més actives.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Informació.

Rosa Garcia

Data propera reunió

Febrer del 2020.
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Data realització
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