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SECCIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA CENTRAL
Núm. d’acta: 25

Hora d’inici: 20.45 h

Data: 22/02/2022

Assistents:
Coordinador

Pau Moreno

Pau Farrés

Lídia Boix

Cristina Juvanteny

Sandra Rierola

Zara Ochoa

Eva Vila

Convidats
Ordre del dia
1. Jornada anual de la Secció. Proposta de ponència.
2. Formacions.
3. Curs de ganxos.
4. Propostes de formació pel 2023.
5. Tasques.
1. Jornada anual de la Secció. Proposta de ponència
Descripció de la tasca: Es va parlar amb la família i van confirmar que hi volien participar. Des
de la Secció hem de decidir la dinàmica de la ponència, es proposa fer una ponència basada en
l'experiència des de la visió de la nena i la família i des de la visió del fisioterapeuta. Una altra
proposta per a la ponència és que els pares de la criatura van crear una associació de malalties
minoritàries i que exposin projectes on la fisioteràpia tingui un paper fonamental. Suggerim una
durada màxima de 45'. Hem de decidir dates per a la jornada, es proposen els dies 22 o 29 d'abril
a les 19.00 h. El CFC farà la gestió dels espais a la UVic. Es decideix no fer pausa, però potser sí
un petit piscolabis abans de la jornada.
Tasques a realitzar. La Sandra es posarà en contacte de nou amb la família i li exposarà les dues
opcions a veure quin format de ponència prefereixen i quina data els hi va millor.
Responsable
Data realització
Tota la Secció Abril del 2022
2. Formacions
Descripció de la tasca: Preguntes que van quedar per respondre sobre la formació de respi:
• Aquesta formació entenem que ja es realitzarà a les instal·lacions de la UVic? Sí
• En aquest cas, quin serà el funcionament?
• Tenim el contacte d’alguna persona per poder accedir a la universitat?
• En quin edifici i aula es realitzarà?
Tasques a realitzar: Es demana al CFC que responguin les preguntes que ja es van realitzar a
l’última reunió, però que no es van obtenir resposta.
Responsable
Data realització
Pau Moreno i
9 d’abril
Eva Vila
3. Curs de ganxos
Descripció de la tasca: S’ha de decidir quins membres se’n fan responsable.
Tasques a realitzar: La Sandra Rierola i el Pau Farrés s’ofereixen a donar suport al curs.
Responsable
Data realització
Sandra Rierola 8-9 octubre
i Pau Farrés
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4. Curs de CORE
Descripció de la tasca: S’ha de decidir quins membres se’n fan responsable.
Tasques a realitzar
Cap membre del grup té disponibilitat i es demana anul·lar el curs
Responsable
Data realització
Tota la Secció 21-22 d’octubre
5. Propostes de formació pel 2023
Descripció de la tasca :
Propostes:
• Formació en Vertigen. Proposem Santiago Crucci
• Formació en Sòl pelvià. Proposem Anna Abelló
• Formació en recerca i noves tecnologies en neurorehabilitació
• Activitat física terapèutica en oncologia
• Exercici terapèutic en neurorehabilitació
• Ajudes tècniques des del punt de vista de la fisioteràpia
• Drenatge limfàtic manual. Proposem Esther Bergel
• Maneig del dolor del membre fantasma en el pacient amputat
Tasques a realitzar
Responsable
Tota la Secció
6. Tasques
Descripció de la tasca: Estat actual de la distribució de tasques.
Tasques a realitzar
Responsable
Tot segueix igual. El Pau Farréss'encarregarà de
Tota la Secció
fer les actes a partir d'ara. Tots els membres de la
Secció confirmem que volem seguir formant-ne part.

Coordinador:
Pau Moreno
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Data realització
2023

Data realització
2022

