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SECCIÓ TERRITORIAL DE LA CATALUNYA CENTRAL 

Núm. d’acta: 13 Hora d’inici: 20.45 h Data: 28/01/2021 

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

XPau Moreno    Cristina Molas   
Online XZara Ochoa X Pau Ferrés  
 XEva Vila  X Sandra Rierola      

 
Ordre del dia 
1- Aprovació acta anterior. 
2- Aprovar la data de formació del dia 25 de setembre per EI.  
3- Curs per a fisioterapeutes d’educació a les escoles.  
4- Comissió de Primària. 
5- Proposta de com fer difusió i divulgació de la professió. Promoció de la professió. 
6- Agendes 2021. 

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

 
2. Formació EI 
Aprovem la data del 25 de setembre d’EI proposada pel Col·legi. 

 
3. Curs per a fisioterapeutes d’educació a les escoles  
En Pau Moreno, que parla sobre una formació per a fisioterapeutes d’educació a les escoles, parla d’una 
primera part utilitzant un conte sobre el dolor i una segona part pràctica. Explicar als nens i nenes sobre el 
dolor i la importància de l’activitat.  

 
4. Comissió d’Atenció Primària  
 
- Els CAPs reben una partida de diners que poden destinar al professional de la salut que vulguin. Al 
CAP del Remei agafaran un fisioterapeuta i treballaran els raquis.  
- Proposen demanar qui decideix la distribució de les partides a professionals de la salut. Si ja hi ha el 
pensament d’implantar el servei, qui decideix el tipus de programa que s’utilitza. 
- Proposem demanar al Col·legi si poden indagar amb els serveis centrals si hi ha opció de fer el servei 
de fisioteràpia. Si és el cas, informar que, des de la Secció, hi ha la proposta de fer un pla pilot. 
- Pla d’acció: 
● Els de la Comissió Primària es posen en contacte amb el Col·legi per tal d’explicar la intenció i què 
necessiten de la proposta de la Secció.  
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5. Proposta de com fer difusió i divulgació de la professió. Promoció de la professió. 
L’Eva comenta que estaria bé fer difusió al Reclam i al Més. 
Crear contingut a les xarxes.  
La Lídia comenta que les de la Secció de Terres de l’Ebre han fet infografies com a contingut per a les xarxes. 
Proposen publicar les ofertes de feines a xarxes. Haurem de demanar al Col·legi si es pot fer. La Cris proposa 
fer una publicació que ens oferim com a pont per a fisioterapeutes que estiguin buscant feina i bé a persones 
que necessitin un fisioterapeuta.  
La Lídia proposa fer publicacions de cada membre de la Secció per penjar contingut a les xarxes.  
La Zara proposa afegir continguts que ja tinguin elaborats al Col·legi. 
Entre tots i totes proposem elaborar contingut que busqui com objectiu promocionar el Col·legi i contribuir a 
què hi hagi més tràfic al web. 
 
Pla d’acció:  
- En Pau Moreno i la Cristina Juvanteny parlaran amb el Col·legi sobre la proposta de publicar ofertes 
de treball a les xarxes.  
- La Cristina demanarà preus al Més Osona. La Lídia demana preus d’anuncis al Nou 9. La Rosa 
demana informació de preus a Reclam. 
- Proposem el disseny d’un anunci creatiu amb fotos o dibuixos de les diferents àmbits. Ho faran entre 
l’Eva i la Cristina Juvanteny.  

 
6. Demanda d’agendes 
La Zara parlarà amb en Dani per si podem tenir les agendes.  
Tasques a realitzar   
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Cerca Zara O. 28/01/2021 

 
7. Propera reunió 
Penúltim dijous de cada mes (18/02/2021). 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Decisió de dia de reunió. Tots 28/01/2021 
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