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SECCIÓ TERRITORIAL DE LA CATALUNYA CENTRAL 

Núm. d’acta: 10 Hora d’inici: 20:45 Data: 26/11/2020 

 

Assistents 

Interlocutor/a XRosa Garcia 
Membres XLídia Boix X Cristina Juventeny  

XPau Moreno X Cristina Molas   

Online   Zara Ochoa X Pau Ferrés  

 XEva Vila  X Sandra Rierola      

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Revisió de les tasques a desenvolupar per part dels membres de la secció. 
3. Es consultarà al Col·legi la visibilitat de les actes a la pàgina web del col·legi. 
4. Es notificarà al Col·legi que les actes d’enguany, no es poden obrir per consultar. 
5. Aprovació del text de presentació de la Secció Territorial. 
6. Descripció de les tasques desenvolupades per les comissions internes: atenció primària, mútues i   
    prescripció social per la prevenció i el tractament en època de Covid-19. 
7. Unificació nomenclatura i logo corporatiu de les xarxes socials: facebook, instagram i twitter. 
8. Assemblea de la Secció Territorial. 
9. Proposta formació. 
10. Data de la propera reunió.  
11. Resum 
12. Precs i preguntes.  
 

 

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

Aprovada 

 

2. Revisió de les tasques a desenvolupar per part dels membres de la secció  

 
Rosa Garcia continua assumint la funció de coordinadora. 
Cristina Juventeny continua assumint la funció de secretària. 
Resta de membres són vocals. 
 
Es proposa tres persones per anar a la reunió de seccions i que aquestes siguin rotatories. 
A la propera reunió del dia 17/12/2020, prèvia a l’assemblea ordinària hi assisitiran R.Garcia, C.Juventeny i 
S.Rierola. 

 

3. Visibilitat de les actes a la pàgina web del col·legi 

L.Boix explica que les actes de les seccions territorials estan penjades a la pàgina web del col·legi, i són de 
domini públic. Per la privacitat de dades es vol demanar al col·legi si és correcte d’aquesta manera, o bé 
només les haurien de veure el col·lectiu de fisioterapeutes col·legiats, o els membres de les seccions 
territorials, o grups d’interès, grups de treball.    

Es demana al col·legi mitjançant correu electrònic.                                                                                                                       

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Informativa L.Boix       novembre 2020 
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4. Actes 2020  

 
Revisant la pàgina web, i en concret l’enllaç de la Secció Territorial, s’observa que les actes de les reunions 
realitzades aquest any 2020, no es poden obrir.  
Es demana que es pengin els documents següents: 14/01/2020, 06/02/2020, 16/04/2020, 28/05/2020, 
11/06/2020, 24/09/2020, 29/10/2020. 
Es demana al col·legi mitjançant correu electrònic. 
 
  

Tasques a realitzar   

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Informativa   L.Boix     novembre 2020 

 

5. Aprovació del text de presentació de la Secció Territorial 

 
Es revisa el text de presentació de la secció que s’ha redactat per publicar a la pàgina web, i es decideix fer-
lo arribar al Col·legi i un cop s'hagi acceptat, el publiquin a la pàgina web. 
Pendent afegir noms de les xarxes socials vinculades a la secció (facebook, instagram i twitter). 
Pendent fer foto de grup. Es proposa que cadascú dels membres es faci una foto amb un material vinculat a 
la nostra professió. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Descriptiva R.Garcia text 
Z.Ochoa foto 

 pendent propera reunió 

 

6.  Descripció de les tasques desenvolupades per les comissions internes: atenció primària, mútues   
     i prescripció social per la prevenció i el tractament en època de Covid-19  

Atenció primària: P. Moreno, C.Juventeny i C.Molas redacten una carta informativa adreçada al Col·legi amb 
la proposta, però creuen convenient esperar a tirar endavant la iniciativa, donada la situació actual de final 
de segona onada de pandèmia.  
Mútues: E. Vila i P. Farrés contacten amb Joan Carles Escolà, qui els situa en la problemàtica actual pel què 
fa a la precarietat salarial en aquest àmbit.  
De forma personal, sol·licitaran mitjançant un correu al Col·legi que els orienti de quina manera poden fer 
per coordinar-se amb les altres seccions. 
Prescripció social per la prevenció i el tractament en època de Covid-19: S.Rierola, R.Garcia, Z.Ochoa i 
L.Boix han elaborat un document per presentar al Col·legi de fisios, així com també un power point que 
serviria per donar la informació a ajuntaments, consell comarcal i centres d’atenció primària de la comarca. 
Es proposarà un dia per acabar de descriure el document a presentar. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Descriptiva               desembre 2020     

 

7. . Unificació nomenclatura i logo corporatiu de les xarxes socials: facebook, instagram i twitter 

Donat que les xarxes socials són un punt d’interacció potent amb els fisioterapeutes, es creu adequat 
unificar la nomenclatura i el logo corporatiu de facebook, instagram i twitter de la secció per tal que hi hagi 
més visibilització del nostre col·lectiu.  
Cal veure de quina manera es poden vincular per tal que quan es faci una publicació en una d’elles, es 
connecti amb la resta. 
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Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Organitzativa      P.Farrés, 
P.Moreno, 
C.Juventeny   

    novembre 2020  

 

8. Assemblea de la Secció Territorial    

Es proposa fer la primera assemblea de la Secció Territorial al gener del 2021. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Informativa  C.Molas          novembre 2020      

 

9. Proposta formació    

S’accepta la formació proposada, s’haurà de definir dates i contactar amb Roser Alfonso. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Informativa            pendent decidir la 
propera reunió    

 

10.      

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

Precs i preguntes 

      

 
 

Data propera reunió 

 
22 de desembre 2020 a les 20:45h. 

 


