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Comissió        

Núm. d’acta:   03/17    Hora d’inici:   19.00  
h    Data:    05/10/2017   

 
 

Assistents: 

Coordinado
r     Sandra Sancho Samper   

      EVA HERNANDO               

LAIA BLANCO               

ANA ABELLÓ               

               

Convidats                        
 
 

Ordre del dia 

1. Assistència, lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Difusió de la tasca d’Obugi als diferents col·legis professionals. 
3. Díptics Obugi. 
4. 10 consells pàgina web. 
5. Jornada 2018. 
6. Vídeo Obugi. 
7. Jornades de l’esport 21-octubre. 
8. Consentiment informat. 
9. Jornada intercomissions 2017. 
10. Reunió coordinadors. 
11. Cursos reprogramació abdominal . 
12. Sol·licitud subscripció a informació científica. 
13. Pàgina web. 
14. Membres Comissió. 
15. Precs i preguntes. 

 
 

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

   S’aprova l’acta anterior.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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2. Difusió de la tasca d’Obugi als diferents col·legis professionals 

Pendent conèixer resolució de contacte amb col·legis de teràpia ocupacional, psicòlegs i logopedes. 
La data límit establerta va ser la data d’aquesta reunió. Pendent de resolució. 
 
El Col·legi de Metges de Tarragona encara no ha donat resposta a quin tipus de xerrada seria del seu 
interès.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

     Donar dates per a les xerrades pendents.    Laia B., 
Stephanie K.   

      

                  

                  
 
 

3. Díptics Sòl Pelvià      

     S’estan revisant els díptics. Així que el Col·legi tingui el text revisat ens l’enviaran per donar 
aprovació. Es buscaran pressuposts d’il·lustradors properament. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

                  

                  
 
 

4. 10 consells      

http://www.fisioterapeutes.cat/
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   Revisem i donem ok als texts per tal d’enviar al CFC perquè revisin i maquetin. Ja hi ha un espai 
a la web on poden encaixar perfectament.  
Proposar any sòl pelvià al CFC (pendent) i escollir un dels temes com a vídeo-consell.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

     Enviar els que estan revisats a la Irene per 
maquetació. 

     Sandra 
Sancho 

      

                  

                  
 
 

5. Congrés 2018 

     El CFC informa que s’eliminen les formacions i jornades de petit format per tal d’unificar 
esforços en el Congrés del 2018.  
 
S’acceptaran comunicacions lliures, pòsters, i probablement hi haurà una app. 
És possible que demanin ajut a les comissions per tal de moderar espais, etc. 
 
L’Eva Hernando comparteix el curs que impartirà l’Els Bakker després del Congrés. Atès que les 
presents estem interessades en assistir al curs, se'ns informarà de tarifes i dates definitives. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

     Donar informació curs Els Bakker.      Eva 
Hernando 

      

                  

                  
 
 

6.  Vídeo sòl pelvià     

    En breu estarà penjat al web del CFC.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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7.  Jornades de l’esport 21 octubre     

Els membres de la Comissió estan convidats. Els presents no tenim interès en assistir-hi en aquesta 
ocasió. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

                  

                  
 
 

8. Consentiment informat      

Pendent enviar logo al CFC. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Enviar logo per al consentiment informat.      Laia 
Blanco 

      

                  

                  
 
 

9. Jornada Intercomissions 2017      

25 novembre. Ja estan demanades les acreditacions. 
L'Anna Abelló ja presenta el cas clínic que desenvoluparan. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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10. Reunió coordinadors     

   Se’ns informa: 
-  Activitats per províncies en substitució del DiFT. 
- Conviden a participar a l’assemblea general del CFC on s’aproven els pressuposts (desembre). 
- Properament disponibles nous estatuts.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

                  

                  
 
 
 

10. 11. Seminaris tècnics 

   Seminaris de Vic i Lleida realitzats. 
Ens demanen noves propostes de seminaris tècnics des del CFC. 
Atesa la bona rebuda dels seminaris, es planteja la possibilitat d’organitzar un curs de més durada. 
La Roser Alfonso demana data per a un nou seminari tècnic a Barcelona el 2018. El farà la Laia 
Blanco. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   Data per seminari tècnic BCN 2018.       Laia 
Blanco 

      

     Plantejar nous seminaris.   Comissió          
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10. 12. Sol·licitud subscripció a informació científica 

 Encara no tenim els codis d’accés. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

                  

                  
 
 

10. 13. Pàgina web CFC 

  Revisar text de la Comissió. 
Hi ha espai d’activitats lúdiques de cara al ciutadà. 
Espai per penjar coses d’interès.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

    Revisar text Comissió.    Comissió       

                  

                  
 
 

14. Membres Comissió 

    La Patrícia Vidal informa de la seva decisió de deixar la Comissió.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

                  

                  
 
 

Data propera reunió 
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Coordinador       
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