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Comissió de SÒL PELVIÀ 

Núm. d’acta: 03/20 Hora d’inici: 19.30 h Data: 17/12/2020 

 

Assistents: 

Coordinador:  Eva Hernando  

Membres:  Stephanie Kauffman  Sandra Sancho  Roser Picas 

 Laia Blanco  Anna Abelló  

Convidat/s:      

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Aprovació nou membre de la comissió. 
3. Dies mundials 2021. 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2. Aprovació nou membre comissió 
La comissió aprova per unanimitat la sol·licitud de l'Anna Sauri per formar part de la Comissió de Sòl pelvià. 
La comissió opina que el CV no és molt extens, encara que declara molts anys d'experiència en aquest 
àmbit de la fisioteràpia. A tots els membres ens destaca el seu entusiasme i les ganes de formar part de la 
comissió. Per aquesta raó demanem que es traslladi la seva sol·licitud a la Junta de Govern.  

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

 

3. Dies mundials 2021 
14-02-2021 Dia europeu de la Salut sexual: per a la celebració d'aquest dia mundial la comissió utilitzarà la 
difusió de les infografies ja elaborades, en concret les infografies de la salut sexual femenina i masculina. 
 
31-03-21 Dia mundial contra el Càncer de colon: per a aquest dia la comissió elaborarà una nova infografia 
a la reunió del 28 de gener 2021. 
  
28-5-21 Dia internacional d'acció per la Salut de les dones: es parla de la possibilitat de realitzar un vídeo 
ràpid de preguntes i respostes. Parlar amb l’Ana Tapia per saber si seria possible realitzar-lo cap a febrer-
març, per muntar-lo a l'abril. 
 
15-9-21 Dia europeu de la salut prostàtica: per a la celebració d'aquest dia mundial, la comissió utilitzarà la 
difusió de les infografies ja elaborades, en concret la infografies postcirurgia prostàtica. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 
 Preparar dues frases cada membre de la secció per a la 
propera reunió 

Tots 28 gener 2021 

Preguntar Ana Tapia si l'elaboració de la infografia és possible 
per al març i recopilar la informació de el vídeo 

Eva Hernando Desembre 20 - gener 21 

 

6. Propera reunió 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Finals de gener de 2021   

 
Coordinadora: Eva Hernando Gimeno 
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