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Convocada a les 20:30 h. a la seu col·legial  del c/ Segle XX, 78 de Barcelona. 
 

Assistents: 
  
Coordinador:  Col. Gabriel Liesa 
Membres:  Col. Anna Barrios  Col. Montserrat Mas 
  Col. Benilde Martínez  Col. Carme Macià 
  Col. Núria Torrents  Col. Verònica Gutierrez 
  Col. Joan Torras  
Convidat/s:   
   

 
La reunió s’inicia a les 20:30 h. amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Concretem els dies en què es farà l’activitat de Fira Gran i de cada 

ponent. 
3. Preparació de l’activitat ‘Mou-te’ pel congrés de Profei dia 8 de maig.  
4. Següent reunió de la Secció. 
 

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

La lectura es fa a casa i s’aprova directament al començament de la reunió. 
 

 
 

2. Concreció dels dies que es farà l’activitat de  Fira Gran i de cada 
ponent 

 
 

   Finalment, es farà dos pòsters impresos pel Col·legi: el de la Montse Mas i el de 
la Carme Macià. Les persones que han preparat cada part de l’activitat faran 5 
diapositives per passar mentre parlem. Quedem per unificar les diapositives el dia 
29 d’abril.  
   Les dates i ponents són:  

Dimecres, 7 de maig de 18:00 a 18:30: Beni Martinez 
Dijous, 8 de maig: de 19:00 a 19:45: Nuria Torrents  i Anna Barrios.  
Divendres, 9 de maig: de 18:30 a 19:15: no tenim ponent. Algun voluntari? 
 



 
Dissabte, 10 de maig: de 11:30 a 12:15: Carme Macià 
 

 
3. Preparació de la activitat Mou-te pel congrés de profei dia 8 de Maig.  

 
   En Joan Torras ens ha donat una agradable sorpresa portant un PPT preparat 
per a l’activitat. L’hem llegit tots i hem fet algunes correccions que en Joan 
portarà a terme.  
   L’activitat consistirà en l’exposició del PPT i en una part pràctica en què:  

- convidarem els assistents a seure al límit anterior de la cadira per fer una 
reflexió sobre la importància de la postura a la sedestació. Volem repassar 
com és el moviment fisiològic des de la sedestació, el redreçament a la 
cadira, les transferències i la marxa.  
- donarem importància al poder passar al decúbit lateral.    
- donarem unes pautes als assistents de com “ajudar millor en els 
desplaçaments”.   
 

 
 

4. Següent reunió de la Secció 
 
Es finalitza la reunió a les 22:45 h. i es convoca la següent per al dia 29 d’abril 
de 2008 a les 20:30 h. a la seu Col·legial, a Barcelona. 
 

 
    V.P. Membres 
 


