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SECCIÓ TERRITORIAL DE LA CATALUNYA CENTRAL
Núm. d’acta: 16

Hora d’inici: 20.30

h

Data: 29/04/2021

Assistents
Membres
Online

Lídia Boix
Pau Moreno
Zara Ochoa
Eva Vila

Cristina Juventeny
Cristina Molas
Pau Farrés
Sandra Rierola

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior.
2. Assemblea general del Col·legi.
3. Assamblea tancament d’any.
4. Formacions.
5. Comissió d’Atenció Primària.
6. Comissió Comunitària.
7. Text, foto, noms dels membres.
8. Publicitat.
9. Nit de la Fisioteràpia.
10. Dates futures reunions.
11. Infografies.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
Aprovada.
2. Assemblea general del Col·legi
En Dani comenta que aquest any l’assemblea general del Col·legi es fa a Vic el dia 4 de juny. S'hi pot
assistir de forma presencial i també amb opció online via Zoom. Es farà una conferència prèvia que
comença a les 17.30 h, (Minovis o Javi Jerez) i després es farà l’assemblea, de 18.30 h a 20.15 h. Queda
pendent de decidir què es fa al finalitzar l’assemblea (pica-pica, lloc...). Es presentarà l’auditoria de comptes
mitjançant una gravació de vídeo. S’enviarà una enquesta a tots els col·legiats per votar cap on enviar el
romanent (formació, ajudes, publicitat, etc.). Les persones connectades via Zoom també podran votar i hi
haurà un encarregat de cada secció que recollirà els vots de les persones connectades via Zoom. Els
membres de la nostra secció hauríem d’anar-hi tots. Per dates coincideix amb la formació de punció seca i
s’entén que alguns de nosaltres estarem a la formació.

3. Assemblea tancament de l’any
En Pau Farrés va parlar amb en Javier Jerez i aquest ha confirmat que li va bé de fer la xerrada, parlarà
sobre la recerca en fisioteràpia. Confirmat el dimecres dia 26 de maig a les 19.30 h via online. La Cris Molas
s’encarrega dels pressupostos.
Hem de publicitar la reunió nosaltres o es farà des del Col·legi?
La proposta d’ordre de reunió és:
-

Presentació de la Secció Territorial de la Catalunya Central (Pau Moreno)

www.fisioterapeutes.cat
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Presentació d’en Javier Jerez com assessor de recerca del Col·legi i que ens parli sobre la inserció
del fisioterapeuta en l’àmbit de la recerca (aproximadament 15 minuts)
-

Tancament dels pressupostos (Cris Molas)

Divulgar les formacions que es faran (activitat física i geriatria, formació de les extremitats inferiors,
formació de Parkinson). Demanar al Col·legi si es pot publicitar o hem d’esperar que ho facin ells.

4. Formacions
Tenim una nova formació que és el Curs de Punció seca. No en teníem coneixement però ens
organitzarem per cobrir-lo. Hi han d’anar una o dues persones a obrir i tancar l’alberg, preparar les lliteres,
etc. Ens organitzem per whatsapp apuntant les dates que li va bé a cadascú.
Dates: 21, 22 i 23 de maig i 4, 5, 6 i 11, 12 i 13 de juny de 2021.
Horari: divendres, de 15.30 h a 20.45 h, dissabtes de 9.00 h a 14.15 h i de 15.30 h a 20.45 h i diumenges de
9.00 h a 14.00 h.
Formació de parkinson: 30 octubre i 13 novembre
Curs Activitat física en geriatria: 3-4 i 10-11 de juliol
Dissabtes 9.00 h - 14.00 h i 15.00 h a 19.00 h i diumenges 9.00 h a 14.00 h
Formació lesions d’EI:25 setembre (10h online i 10h presencial)
5. Comissió d’Atenció Primària
La Comissió ha acceptat col·laborar amb la proposta de pla pilot que ha presentat en Javier Jerez per
treballar patologies d’alta prevalença i baixa complexitat en l’atenció primària. Estem a l’espera que la Junta
del Col·legi la valori i en doni una resposta.
En Dani explica els diferents plans pilot que es presentaran, entre ells el de fisioteràpia comunitària i el
d'atenció primària. Estem esperant que la Junta del Col·legi.

6. Comissió Comunitària
S’ha redactat el protocol i s’ha presentat al Col·legi per ser acceptat. Ens han de dir si ens ho accepten o no.

7. Text, foto, noms dels membres
Hem de tornar a enviar el text per actualitzar al web. Se’n ocuparà en Pau Moreno.

8. Publicitat
Queda pendent saber si demà hi ha una reunió de coordinadors de les seccions (Lídia – Pau Moreno).
El tema de la publicitat es parlarà a l’assemblea general del 4 de juny, ja que és on es decidirà amb què es
gasta el romanent, a través de les enquestes als col·legiats.

9. Nit de Fisioteràpia
El Pau Moreno diu que tenim una entrada i que ell hi assistirà. És el dia 14 de maig.

10. Dates futures reunions
La proposta de fer les reunions al matí de la Cris Molas queda desestimada ja que a la majoria de nosaltres
al matí no ens va bé. Es decideix continuar amb l’horari que fèiem fins ara, últim dijous de cada mes a les
20.30 h.

www.fisioterapeutes.cat
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11. Infografies
Proposem que les infografies de l’Instagram segueixin el mateix format i ordre. Aprovem fer un post cadascú
amb 5 pàgines d’Instagram amb els següents títols:
1.
2.
3.
4.

Què és la fisioteràpia… (respi)?
Desmentim mites
Per què serveix?
Com?

La nostra pregunta és si aquest contingut ha de ser validat per persones expertes en cada un dels àmbits
del Col·legi o com que és informació bàsica per a la població podem publicar-lo directament?
Lídia: Respi
Cris M: ATM
Zara: Aquàtica
Eva: Gine
Pau M: musculoesquelètic
Pau F: Activitat terapèutica i sedentarisme
Sandra: Neuro
Cris J: Vestibular

Data propera reunió
Dijous 20 de maig del 2021 a les 20.30 h.

www.fisioterapeutes.cat

