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SECCIÓ TERRITORIAL DE LA CATALUNYA CENTRAL
Núm. d’acta: 23

Hora d’inici: 20.45

h

Data: 25/12/2021

Assistents
Membres

Lídia Boix
Pau Moreno

Cristina Juventeny

Eva Vila

Sandra Rierola

Online

Ordre del dia
1. Formació.
2. Reunió seccions territorials.
3. Congrés Internacional de Fisioteràpia.
4. Rols.
5. Jornada territorial
6. Salut a les escoles.
7. Pròxima reunió.

1. Formació
Se’ns han proposat cursos sense sol·licitar-nos res. Proposarem algun canvi per tal que hi s’englobin
més àmbits.
2. Reunió seccions territorials
El Pau Moreno va assistir a la reunió de seccions territorials del Col·legi. Ha fet el resum del què es va parlar
als membres de la Secció.
3. Congrés Internacional de Fisioteràpia
Des de la Secció es felicita el Col·legi per l’organització del Congrés internacional de Fisioteràpia FTP22.
Hi ha molt interès d’assistir-hi per part de tots els membres. Ens agradaria saber si pel fet de ser membres
de la Secció tenim alguna inscripció o descompte.

4. Rols
Cada membre de la Secció hauria de tenir un rol.
Alguns membres, tot i contribuir i assistir a les reunions, encara no en tenen.
Per a la propera reunió pensarem possibles rols per als membres que no en tenen i així distribuir més
equitativament la feina.
5. Jornada territorial
Hem establert la data per a la jornada territorial de la Secció: serà el proper dijous 24 de febrer a les 19.30 h.
Tindrà un format online i serà molt similar a la de l’any anterior.

www.fisioterapeutes.cat
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Pendent pensar un bon ganxo perquè la gent tingui interès i es connecti. L’any passat , el Javier Jerez va fer
una presentació de “recerca en fisioteràpia”.

6. Salut a les escoles
No tenim clar com s’ha de fer el contacte amb les escoles de l’àrea de la Catalunya Central: Quines
escoles contactar i com fer-ho. Necessitaríem saber, com a secció, què hem de fer exactament.
De totes maneres, la mare d'en Pau Moreno ha estat directora d’una escola (actualment jubilada) i té
contactes amb el consell comarcal d’Osona. Demanarà el contacte i el facilitarà al Col·legi.

7. Pròxima reunió
Dimarts 18 → 20.45 h.

www.fisioterapeutes.cat

