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SECCIÓ TERRITORIAL DE LA CATALUNYA CENTRAL
Núm. d’acta: 27 Hora d’inici: 21.00 h Data: 21/04/2022 

Assistents: 
Coordinador  Pau Moreno  Pau Farrés 

 Lídia Boix  Cristina Juvanteny  Eva Vila 
 Sandra Rierola Zara Ochoa 

Convidats 

Ordre del dia 
1. Jornada anual de la Secció Territorial. Data i format.
2. Formacions. Consultes.
3. Estratègies de visibilització del grup 2022-2023.
4. DIFT 2022.

1. Jornada anual de la Secció Territorial
Descripció de la tasca: La Sandra ha parlat amb la família i han manifestat que els hi va millor el 
dia 24 de maig a les 19.00 h, on també hi podrà assistir la fisioterapeuta (Laura Crous). Tots els 
membres del grup estan d’acord en posposar la Jornada. També s’ha proposat fer sopar amb els 
membres de la Secció després de la Jornada. Actualitzar les dates per al càtering.  

La informació de l’activitat que necessita el CFC per tal de divulgar l’activitat: Experiències de 
fisioteràpia. Testimonis en l'abordatge de la deficiència de l’Aminoàcid Aromàtic de Descarboxilasa 
(AADC). La deficiència d'AADC, coneguda també com a Parkinson infantil, és quan el cos no pot 
sintetitzar les hormones de la dopamina (encarregada del moviment) ni la serotonina (hormona del 
plaer). 
Tasques a realitzar. 

Responsable Data realització 
Sandra Rierola Abril de 2022 

2. Formacions. Consultes
Descripció de la tasca:  
L’última formació de fisioteràpia respiratòria va ser un èxit. Els alumnes van estar contents amb la 
docent i les instal·lacions. Els membres que van assistir-hi han manifestat que les instal·lacions 
eren perfectes i no hi va cap mena de problema logístic. S’ha exposat si en Dani sempre ens 
vindrà a obrir la Universitat de Vic durant els cursos o si s’ha de nombrar un membre que faci de 
nexe entre el grup territorial i la Universitat de Vic.  
Tasques a realitzar: 

Responsable Data realització 
Tota la Secció 

3. Estratègies de visibilització del grup 2022-2023
Descripció de la tasca: Les marquesines dels busos va ser una idea que ja es va implementar. 
Potenciar la divulgació de les activitats i cursos des de les xarxes socials del CFC i des de la 
pròpia Secció amb previsió per poder arribar als professionals del territori. Consultar si podem 
penjar cartells informatius a la Universitat de Vic amb l’objectiu de captar estudiants. També es 
parla del potencial de fer arribar la informació de formacions a les àrees de fisioteràpia del CHV per 
captar a fisioterapeutes del territori. Es demanaria al CFC si ens podrà proporcionar els cartells 
(10-15 unitats) per tal de fer-ne difusió. 
Tasques a realitzar 
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Responsable Data realització 
Tota la secció 2023 

4. DIFT 2022
Descripció de la tasca: Es vol fer una única proposta al territori sectoritzat per les seccions 
territorials. S’ha d’escollir un membre de la Secció que dinamitzi l’activitat amb la Clara Bergé al 
territori de la secció. Cap membre va poder assistir a la reunió del DIFT i ens falta informació. En 
Dani ens va compartir que es volia realitzar una cursa d’orientació com es va fer a Balaguer el 
passat DIFT, i que una empresa serà la responsable d’organitzar l’itinerari i l’activitat. Un dels 
membres de la Secció ha de presentar-se voluntari per a la coordinació de l’activitat. La Lidia Boix 
es posarà en contacte amb el CFC perquè detallin les tasques que haurà de realitzar la persona 
voluntària.  
Tasques a realitzar: 

Responsable Data realització 
Lidia Boix Abril 2022 

Precs i preguntes 
- 

Aprovació de l’acta 
22/04/2022 

Data propera reunió 
10/05/2022 a les 21.00 hores. 

Coordinador: 
Pau Moreno 
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