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SECCIÓ TERRITORIAL DE LA CATALUNYA CENTRAL
Núm. d’acta: 18

Hora d’inici: 20.30

h

Data: 20/05/2021

Assistents
Membres
Online

Lídia Boix
Pau Moreno
Zara Ochoa
Eva Vila

Cristina Juvanteny
Cristina Molas
Pau Farrés
Sandra Rierola

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior.
2. Organització del primer cap de setmana del Curs de miofascial.
3. Organització de la Jornada.
4. Reorganització del Grup.
5. Dates futures reunions.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
Aprovada.
2. Organització del primer cap de setmana del Curs de miofascial
La Lídia anirà a obrir i tancar el divendres. L'Eva hi va a obrir dissabte matí, en Pau el dissabte a la tarda
a tancar. La Cristina Juvanteny hi anirà a obrir i tancar el diumenge.
En Pau Moreno ha redactat un correu per demanar i confirmar que tot el material necessari per al curs ja es
troba a l’alberg (llistes d’assistència, dossiers, lliteres, etc.).
3. Organització de la Jornada
La Cristina Moles ha deixat el Grup i per tant hem hagut de reorganitzar les tasques.
En Pau Farrés farà la intro. La Cristina Juvanteny farà la lectura dels contes de la Secció. L'Eva prepararà
un llistat de les formacions ja que no podrà assistir a la reunió i la Cristina Juvanteny també les mencionarà
(hem de preguntar a veure si podem mencionar tots els cursos, a veure si tots estan publicats).

4. Reorganització del Grup
La Cristina Moltes ha marxat del Grup i hem hagut de repartir-nos les seves tasques. En Pau
enviarà les actes i els fulls de despeses.
Hem de plantejar i decidir qui serà, a partir d’ara, el sotscoordinador, queda pendent.
5. Dates futures reunions
Ens reunirem per fer la jornada el dimecres dia 26. La propera reunió la farem el dimarts dia 29 a les 20.30 h.

Data propera reunió
Dimarts 29 de juny del 2021 a les 20.30 h.

www.fisioterapeutes.cat

