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Comissió de Sòl Pelvià 
Núm. d’acta: 01/22 Hora d’inici: 19.30 h Data: 1/2/2022 
 

Assistents: 
Coordinadora:  Eva Hernando  
Membres:  Stephanie Kauffman  Sandra Sancho  Roser (Baixa 

laboral) 
 Laia Blanco  Anna Abelló  Anna Sauri 

Convidat/s:      
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Proposta de Jornada.  
3. Jornada per a nous col·legiats. 

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

 
2. Proposta de jornada  
 
 
 Jornada de salut sexual 
 
La Comissió proposa fer una jornada sobre la salut sexual femenina i masculina de tot el dia. 
 
És un tema d’Interès i pensem que seria una proposta ben rebuda entre els col·legiats. 
 
A la reunió valorem possibles temes. 
 
No s'ha realitzat cap contacte amb ponents ni definit el programa fins a conèixer l'aprovació de la 
Junta de Govern, però en una primera pluja d'idees, diversos components de la Comissió estarien 
interessats a participar-hi i elaborem un llistat inicial amb professionals que pensem encaixarien 
bé al programa de la jornada. 
 

David Sánchez Rienda (salut sexual masculina). Fisioterapeuta i osteòpata, Girona 
Asunción Gómez (salut sexual femenina). Fisioterapeuta i llevadora, Cartagena 
Marta Torrón (salut menstrual). Fisioterapeuta, Barcelona 
Mireia Grossman (menopausa). Fisioterapeuta i osteòpata, Barcelona 
Laura Cámara (salut sexual femenina). Sexòloga, infermera i madrona, Granada 
Javier Ruiz (salut sexual masculina). Metge andròleg, Barcelona 
Juan Salinas (medicina regenerativa femenina). Metge ginecòleg, Tarragona 
 

Valorar la possibilitat d’enregistrar-la o streaming.   
 
 
 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Comunicar-ho a la Roser. Eva Hernando Febrer  2022 
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3. Jornada per a nous col·legiats, 5 de març de 2022 
El membre que farà conferència a la jornada de nous col·legiats serà l’Anna Sauri. 
Es parla entre els membres de la Comissió del contingut de la jornada i s'elabora una presentació 
de base per elaborar-la. El títol de la ponència serà: “El que cal conèixer sobre el sòl pelvià en 
qualsevol consulta de fisioteràpia”  
 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
 Comunicar-ho a la Roser. Eva Hernando Febrer 2022 
   

 
4. Material elaborat per la Comissió  
La Sandra Sancho proposa que es faci difusió a la revista del CFC del material de passatemps 
que es va preparar per a les sales d'espera. Que es faciliti l’enllaç on es pot descarregar. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
   

 
 
 
Coordinadora: Eva Hernando Gimeno 
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