
 

ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina 1 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Comissió de Sol Pelvià 

Núm. d’acta: 02/19 Hora d’inici: 20.00 h Data: 20/03/2019 

 

Assistents: 

Coordinador: Col. 6034 Sandra Sancho i Samper 

Membres: Col. 277 Roser Picas 
Baltanas 

Col. 1895 Laia 
Blanco Ratto 

Col. 3715 Eva Maria 
Hernando Gimeno 

Col. 505 Anna Mª Abelló 
Pla 

Col. 2191 
Stephanie Kauffmann 
Frau 

Col. 8858 Carla 
Macau Comella 

Convidat/s:       

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Díptics Comissió. 
3. Consells/infografies. 
4. Seminaris tècnics. 
5. Any del sòl pelvià. 
6. Document de consentiment informat. 
7. Curs pesaris al Col·legi. 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 
 

2. Díptics Comissió 

Difusió dels díptics mitjançant una descàrrega a través de la pàgina web. La Comissió 
també proposa realitzar un mailing amb el lloc de descàrrega a tots els col·legiats, en una 
acció de visualització del sòl pelvià. 
La Comissió proposa eliminar la sopa de lletres perquè la informació sigui més visual i 
més fàcil per als nens. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   
 

3. 10 consells/infografies 

Revisades les infografies es detecten diverses coses a corregir: 
 
1. Infografia Hàbits saludables: en la frase exercicis de baixos impacte etc., en ser 
recomanació d'hàbits saludables, no hauríem de restringir l'activitat física a tothom. 
Proposem adaptar-la a les persones que tinguin DSP. 
Escriuríem la mateixa frase, però afegint al principi "si tens problemes del sòl pelvià" 
2. Revisar l'ortografia de la infografia de la menopausa, sobretot els apòstrofs. 
 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 
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4. Seminaris tècnics 

S'han enviat a la Roser dues propostes de seminaris tècnics per part de la Comissió. 
Pendents de valorar l'enviament de dues noves propostes sobre l'actualització 
instrumental del sòl pelvià, BFB i diatèrmia. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Els membres de la Comissió que van proposar 
seminaris omplissin els formularis pertinents i 
s'enviaran a Roser 

  

 

5. Any del sòl pelvià 

La societat espanyola del sòl pelvià (SEFIP) organitza cada 4 anys un congrés i el proper 
octubre se celebrarà a Barcelona. Amb motiu d'aquest esdeveniment la Comissió li 
agradaria oferir seminaris tècnics nous i un curs. 
Es proposa parlar amb l’Antonio Meldaña per veure si abans/després del congrés té dates 
per organitzar un curs de 20 hores sobre ecografia de l'SP. També es pensa en una 
proposta conjunta pels membres de la Comissió pendent de concretar. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Contactar amb l’Antonio Meldaña. Eva Hernando  
 

6. Document informat  

L’Eva Hernando ha elaborat un model de document informat pendent de revisar pels 
membres de la Comissió. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Els membres han de revisar el document. Tots  
 

7. Curs de pesaris al Col·legi 

Es desestima la proposta de realitzar el curs de pessaris pel conveni amb una marca 
comercial. Cercar o organitzar una formació adequada no lligada a cap marca comercial. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   
 
 
Coordinador: Sandra Sancho i Samper 
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