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SECCIÓ TERRITORIAL DE LA CATALUNYA CENTRAL 

Núm. d’acta: 22 Hora d’inici: 20.30 h Data: 18/11/2021 

Assistents 

Membres 

Online 

Eva Vila 

  Zara Ochoa  Pau Ferrés Pau Moreno 

 Lídia Boix Sandra Rierola  Cristina Juventeny 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació.
2. DIFT.
3. Assemblea.
4. Curs de Parkinson.
5. Formació.
6. Nit de la Fisioteràpia.
7. Salut a les escoles.

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

Aprovada. 

2. DIFT
- 
- 
- 

- 

Valoració positiva de difusió en el rang de més de 65 anys. 
70 participants. Bona participació, molt predisposats.  
A posteriori hem rebut comentaris d’agraïment per part de l’hospital Santa Creu i els pacients, valorant la 
profesionalitat i simpatia. 
Creiem que és una activitat que podríem repetir. En cas de fer-ho revisaríem els textos i n’oferiríem 
més ventall. 

3. Assemblea Col·legi i seccions

- 

- 

24 novembre. Seccions 17.30. Pau Moreno (online). 

24 novembre. General 18.30 Pau Farres (presencial a la seu). 

4. Curs de Parkinson

- 
- 

- 

- 
- 

Gestió molt millorable. 
Faltava material (demanat per les docents) a la capsa enviada per part del Col·legi: manxa per inflar el 
bossu, termòmetre electrònic, 2 pots de gel hidroalcohòlic (després hem rebut trucades demanant 
alguns d’aquests materials com si no els haguéssim retornat). Les docents també van demanar 
altaveus, ordinador i projector, de la qual cosa tampoc ningú n'estava informat. 
L’alberg no sabia res de què necessitéssim la sala muntada i amb el projector. Només sabia l’horari, ens 
van ensenyar el correu i ens van ajudar amb tot el que van poder. 
Bona participació i valoració de les assistents. Per part de les docents, queixes sobre l’organització. Cap 
de nosaltres va realizar el curs, per la qual cosa no ens sentim capacitades per realizar una notícia. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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5. Formació.

Ens han informat de què són les següents, estem valorant poder proposar algun canvi: 

- 
- 
- 

- 
- 

CORE 14-15 o 21-22 de maig (no tenim resposta) 
Drenatge de secrecions 9 abril 
Ganxos  
Tècniques ventilatòries 
Tendinopaties  

- Jornada territorial (data a decidir a la segúent reunió) 

6. Nit de la Fisioteràpia

- 
- 
- 

Divendres 26 de novembre a les 20.00 h. 
Pau M, Cristina J. i Pau F. 
Pau M demanarà les entrades. 

7. Salut a les escoles
- Ens sembla un projecte interesant d’entrada, però tenim molts dubtes amb el procediment i ens esperem 

a següents informacions. 
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