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SECCIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA CENTRAL 

Núm. d’acta: 26 Hora d’inici: 21.00 h Data: 22/03/2022 
 

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. Respostes del CFC i correus a contestar. 
3. Resposta del CFC a les propostes de formació per al 2023. 
4. Curs de CORE. 

 
1. Jornada anual de la Secció Territorial. Data i format 
Descripció de la tasca:  
Mirar el divendres 6 de maig si va bé al Col·legi i a la família a les 7 de la tarda. Seria 
viable o ho veuríeu bé si es fes en format híbrid? (presencial/online) O millor 
potenciem el format presencial únicament. En quin espai es faria, hem de demanar 
alguna cosa nosaltres? Hi ha una persona de referència? Demanar a la família que 
ens enviïn una mica d’informació i poder-ho passar al Col·legi perquè en facin difusió. 
Demanar pica-pica al bar del costat de la universitat per a unes 20 persones. Hem de 
fer-ho nosaltres o ho fa el Col·legi? 
Tasques a realitzar.  
 Responsable Data realització 
 Tota la Secció Abril del 2022 
 

2. Formacions. Respostes del CFC i correus a contestar 
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? Com ens obriran la 

universitat i l’aula en concret? 
• En quin edifici i aula es realitzarà? Edifici B aula B120 

 
En Pau Moreno vol també fer el curs juntament amb l’Eva Vila. Es coneix ja el número de 
participants al curs?  
 
Tasques a realitzar:  
 Responsable Data realització 
 Lídia Boix i 

Zara Ochoa 
9 d’abril 

 
 

3. Resposta del CFC a les propostes de formació per al 2023 
Descripció de la tasca : 
Propostes: 

• Formació en vertigen. Proposem en Santiago Crucci 
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• Formació en sòl pelvià. Proposem l’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 fisioteràpia. 
• Drenatge limfàtic manual. Proposem L’Esther Bergel 
• Maneig del dolor del membre fantasma en el pacient amputat.  

 
Ens donaran resposta al maig-juny del 2022. Podem fer publicitat dels cursos?  
Tasques a realitzar 
 Responsable Data realització 
 Tota la Secció 2023 

 
4. Curs de CORE 
Descripció de la tasca:  
Proposta de dates el 12-13 de novembre. 
 
Encarregar-nos de fer fotos en els cursos per donar visibilitat a les xarxes socials de la Secció 
Tasques a realitzar 
 Responsable Data realització 
 Tota la Secció 2022 

 
Precs i preguntes 

- 

 
Aprovació de l’acta 

23/03/2022 

 
Data propera reunió 

21/04/2022 a les 21.00 hores. 

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

 
Coordinador: 
Pau Moreno 
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