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Comissió de SÒL PELVIÀ 

Núm. d’acta: 02/20 Hora d’inici: 20.00 h Data: 16/09/2020 

 
Assistents: 

Coordinador:  Eva Hernando  

Sotscoordinadora:  Anna Abelló 

Membres:  Stephanie Kauffman  Sandra Sancho   

 Laia Blanco  Roser Picas  

Convidat/s:      

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Informe reunió de coordinadores a la Comissió. 
3. Consentiment informat. 
4. Dies mundials. 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2. Informe reunió de coordinadors a la Comissió  

 
L’Eva Hernando realitza un resum del que es va parlar a la reunió de coordinadors del 16-06-2020:  
 

1. Abans de final de juny: proposta de les comissions de formació que volem proposar per al proper 
any 2021. Nombre d'hores i temàtica (4 línies). Indicar si és presencial o no presencial.  

2. Propostes d'ajuts per a les comissions per a congressos i formació: 
- Partida global per a totes les comissions. 
- S'obrirà un període al setembre per sol·licitar ajuda per a congressos, etc. 
- Un cop tinguin totes les sol·licituds es repartirà la partida pressupostària. 
- Per confirmar la data límit de lliurament, 

3. Ronda de l’estat de comissions: 
- Elaboració consentiment informat. 
- Elaborar algun material de difusió per als dies mundials. 

 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

 

3. Consentiment informat 

La comissió revisa la V3 del consentiment informat.  
Es demanarà al CFC maquetació i traducció al català i anglès. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

 Enviar el consentiment informat a l’Ana Tapia. Eva Hernando Setembre 2020 

 

4. Dies mundials  

 
Llistat dies mundials 2021: 
 
14-02-21 Dia Europeu de la salut sexual 
31-03-21 Dia Mundial contra el càncer de colon 
28-05-21 Dia Internacional d’acció per la salut de les dones 
15-09-21 Dia Europeu de la salut prostàtica 
 
Pel que fa a la llista de l'any 2020, es parla de realitzar alguna cosa abans que acabi l'any, però es proposa 
canviar els dies que s’havien seleccionat i fer un petit text publicitari per xarxes socials: 
 
Es proposa canviar el dia de la menopausa (18 d'octubre) pel dia de càncer de mama que és el 20 d’octubre 
(si no, se solapa amb una mica de la Comissió d'Oncologia) i realitzar un altre text per al 12 de novembre, Dia 
de l'obesitat. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Adjuntar llistat dies mundials a l’Ana Tapia. 
Comunicar accions per als dies mundials. 

Eva Hernando setembre 2020 

 
Coordinadora:  
Eva Hernando 

http://www.fisioterapeutes.cat/

