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SECCIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA CENTRAL
Núm. d’acta: 24

Hora d’inici: 20.45 h

Assistents: Online
Coordinador
Pau Moreno

Data: 18/01/2022

Pau Farrés

Lídia Boix

Cristina Juvanteny

Sandra Rierola

Zara Ochoa

Eva Vila

Convidats
Ordre del dia
1. Jornada anual de la Secció Territorial.
2. Formacions.
3. Formació de ganxos.
4. Repartiment de tasques.
1. Jornada anual de la secció territorial
Descripció de la tasca: La jornada serà presencial i ens agradaria saber si la podríem dur a terme
a les instal·lacions de la UVic, igual que es farà a partir d’ara amb les formacions. L’estructura de
la jornada seria una ponència més l’actualització de l’estat de comptes de l’any. Ha sortit la
proposta de fer una ponència un estil diferent a la que estem acostumats. La idea seria fer venir
una família amb una nena que pateix una malaltia minoritària des que va néixer. Als 3 anys se li
va realitzar una operació amb teràpia gènica i la vida d’aquesta nena i família ha canviat
totalment. Escoltar l’experiència d’aquesta família i que vingués acompanyada de la seva
fisioterapeuta en pediatria perquè tinguéssim una visió completa del seu procés i tractament. És
una forma de donar a conèixer diferents àmbits de la fisioteràpia i de donar veu als pacients i la
seva experiència amb la fisioteràpia. Aquesta família va formar una associació que es diu
associació Irai. Abans de contactar amb la família ens agradaria saber l'opinió del Col·legi de
realitzar aquest format a veure si seria d’interès i us semblaria bé. A més si aquest format de
xerrades tinguessin interès en la població de la Catalunya Central, ens plantejàvem que en
podríem fer una al trimestre de diferents àmbits per veure diferents casos i relacionar la veu del
pacient amb la del fisioterapeuta i tenir les dues visions complementades. És una forma de crear
vincle amb els diferents fisioterapeutes de la regió. Paral·lelament ens agradaria demanar al
Col·legi si ens podríeu enviar l’estat de comptes per poder començar a preparar una presentació
de cara a la jornada anual.
Tasques a realitzar: Sol·licitar al Col·legi l’aprovació d’aquest format de ponència.
Posteriorment demanar-ho a la família i fisioterapeuta a veure si voldrien realitzar-ho i concretar.
una data i hora.
Responsable
Data realització
Secció
Abril del 2022
Territorial de
la Catalunya
Central
2. Formacions
Descripció de la tasca: El Descripció de la tasca:dia 9 d’abril es durà a terme la formació de
l’àmbit respiratori. De la Secció Territorial realitzarà la formació la Lídia Boix. En aquest cas s’hi
ha d’inscriure com una alumna més o al ser membre de la Secció no cal? La Zara Ochoa anirà de
suport amb la Lídia al començar i acabar la formació per ajudar a muntar i desmuntar. Aquesta
formació entenem que ja es realitzarà a les instal·lacions de la UVic? En aquest cas, quin serà el
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funcionament? Tenim el contacte d’alguna persona per poder accedir a la universitat? En quin
edifici i aula es realitzarà? Comencem a pensar, de cares a la propera reunió, formacions que ens
agradarien per presentar al Col·legi per a l’any 2023.
Tasques a realitzar: Obrir al docent, rebre als assistents, donar el material i si hi ha
algun problema o dubte estar allà per solucionar-ho.
Responsable
Data realització
Lídia Boix i 9 abril
Zara Ochoa

3. Formació del curs de ganxos
Descripció de la tasca: Des del Col·legi se’ns van proposar diferents dates per poder realitzar el
Curs de ganxos i s’ha decidit durant la reunió que pugui ser el cap de setmana del 8 i 9 d’octubre.
Encara no hem decidit quin membre de la Secció hi assistirà.
Responsable
-

Data realització
8-9 octubre

4. Repartiment de tasques
Tasques a realitzar: Pau Moreno com a coordinador de la Secció, Eva Vila responsable de les
formacions, Sandra Rierola responsable d’enviar les fulles de despeses i actes. Quan hi hagi
esdeveniments importants com va ser el DIFT o properament la jornada de la Secció, tots els
membres es repartiran les tasques perquè no caigui tot el pes sobre la mateixa persona.
Precs i preguntes
Aprovació de l’acta
19/01/2022
Data propera reunió
22 de febrer del 2022 a les 20.45 h.

ANNEX
Liquidacions despeses i representació
Nom membre Secció
Pau Moreno
Lídia Boix
Cristina Juvanteny
Eva Vila
Sandra Rierola
Pau Farrés
Zara Ochoa

Concepte

Data

Coordinador:
Pau Moreno
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