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SECCIÓ TERRITORIAL DE LA CATALUNYA CENTRAL 
 Núm. d’acta: 8  Hora d’inici: 20:30 Data: 24/09/2020 

Assistents 
Interlocutor/a XRosa Garcia 
Membres XLídia Boix X Cristina Juventeny ☒ 

XPau Moreno X Cristina Molas ☒  
 X Zara Ochoa X Pau Ferrés ☐  
   X Eva Vila  X Sandra Rierola ☐       

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

2. Resum trobada  Ramon i Dani sobre els grups. 

3. Ponents per la formació del Novembre.  

4. La Marató. 

5. Reunió Seccions Trimestral de Tarragona. 
 
6. Precs i preguntes.  
  

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

 2.  Resum trobada  Ramon i Dani sobre els grups. 

Fem un resum als companys i les companyes del grup, de la trobada amb en Ramon i en Dani pel que fa a 
les tres propostes presentades sobre, les mútues, la proposta de la prova pilot de primària i la de prescripció 
social per la COVID-19 

Mútues: 

Eva Vila fa un resum del que es va dir en referència a la proposta d’actuar per la situació del pagament del 
servei de fisioteràpia per part de les mútues. Explica que a Girona es van organitzar entre els fisioterapeutes 
del territori i van tenir èxit. Van contactar amb l’ACEFIC. També explica que des del Col·legi no es poden 
implicar ni fer cap acció perquè legalment no se’ls permet. Nosaltres com a secció del Col·legi tampoc. Per 
tant les iniciatives que es prenguin per poder fer accions haurien de sortir de fora de la Secció Territorial.El 
col·legi no es pot implicar legalment ni la secció.  

A la reunió es decideix i s’aprova la decisió de que les persones de la comissió de mútues elaborin una carta 
per poder-se posar en contacte i explicar el cas a l’ACEFIC tal i com van fer a Girona.  

Fisio atenció primària: 

En Pau Moreno explica que durant la reunió amb en Ramon Aiguadé i en Daniel Jimenez, també es va 
donar l’aprovació de continuar treballant en la proposta i van expressar el seu recolzament. També van 
comentar que podem intentar enllaçar-ho amb alguna prova pilot que ja havia existit a la comarca. 

www.fisioterapeutes.cat 
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Proposem i acordem, contactar amb la Dra. Rosa Tarré, la Dra Conill i la Dra. Llopard per explicar la 
proposta. El primer contacte el farà la Lídia Boix. La proposta serà la d’aprofitar proves pilots que ja van 
funcionar anteriorment. Es planteja elaborar un filtre sobre les afectacions més prevalents en la població. Es 
mirarà de recollir dades oficials, demanar als caps de la proximitat, quines són les afectacions més comuns i 
més freqüents, i finalment, es demana al Col·legi si és possible fer d'intermediari per poder sol·licitar la 
informació de la prevalença de les afectacions més freqüents de la comarca. 

La prova pilot es podrà realitzar tant a un centre d’atenció primària de la UDACEBA  i de l’ICS.  

 

Un dels membres de la Secció, comenta que ha sortit la informació de que a nivell de primària hi haurà dues 
figures noves, la de nutricionista i psicòlog/a. Volem demanar al Col·legi si s'ha demanat que una de les 
figures sigui el fisioterapeuta. 

  

Prescripció social per la prevenció i el tractament del COVID: 

La Sandra Rierola ens explica el resum de la proposta de la prescripció social per la COVID-19. Tant al 
Ramon com al Dani els va semblar bé la proposta i van dir que des del Col·legi es donarà el suport per al 
que necessitem per tirar-ho endavant.  

Proposem iniciar una proposta per presentar al Col·legi i posteriorment poder-la presentar a les diferents 
administracions. 

  

  

  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
  
Informativa 

Sandra Rierola 
Eva Vila  
Pau Moreno 

24/09/2020 

3.Ponents per la formació del Novembre.  

Proposem la Dra Rosa Terré metgessa neurorehabilitadora responsable de la rehabilitació d'Osona i si no               
pot ser i ha de ser una figura de fisioterapeuta, proposem en Jordi Vilaró cardio-respi. 

Després de parlar amb el Col·legi, la Rosa Garcia explica per wattsup, que seria una bona idea buscar a                   
fisioterapeutes que hagin estat a primera línia tot aquest temps de la pandèmia. Proposa la Lídia Boix i els                   
professionals del CHV. Se li planteja a la Lídia però diu que no i finalment se’ls planteja al servei del CHV i                      
dieun que si que tenen ganes de fer-ho 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable  Data realització 
Organització  Tots  

els membres 
24/09/2020 

4. La Marató 
 
Hi ha idees per la marató. Marató online i la proposta de fer un vídeo editat de com s'ha viscut de la 
Còvid-19 pels fisioterapeutes per tal de fer visible la tasca. Personalitzar mascaretes, hidroalcols... 
per vendre. Productes per tenir als centres perquè col·laborin els pacients amb una aportació. (Bolis 
  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
     Informativa     Tots el  

membre  
     24/09/2020 

5. Reunió Seccions Trimestral de Tarragona. 
 

-  S’explica la trobada amb el Col·legi . Es realitzarà una formació el proper novembre i cada secció                 
haurà de presentar un ponent del territori que hagi viscut directament la situació de la COVID-19 i                 
que també puguis explicar el treball cardiorespiratori. 

- Que a final d’any es proposa fer formacions a cada secció i que a la secció de Catalunya central ens                    
tocaria la d’extremitats inferiors.  

- Es va proposar el DIFT en oncologia i coincidia amb el FTP2020 però que ni una cosa ni l’altra s’ha                    
pogut realitzar a dia d’avui.  

- S’ha d’actualitzar el text de la secció per la web i fer una fotografia de grup.  
- També expliquem que el col·legi ha donat opció a poder disposar d’un ordinador per cada secció i                 

que també disposarem del correu electrònic. 
- S’hauria de fer una assemblea anual i passar els comptes davant els col·legiats del territori.  

 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
           Cristina 

Juventeny i  
Rosa Garcia 

24/09/2020 

6.     Precs i preguntes 
No hi ha precs i preguntes.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

7.  
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

8.      
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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9.      
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

10.      
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

Precs i preguntes 
      

Data propera reunió 
 A l'espera de la resposta del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.  

www.fisioterapeutes.cat 
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