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Convocada a les 20.00h. a la seu col·legial del c/ Segle XX, 78 de Barcelona. 
 

Assistents: 
  
Coordinador:  Col. Olga Ruiz 
Membres:  Col. Roser Picas  Col.  
  Col. Nuria Sans  Col.  
  Col.   Col.  
  Col.   Col.  
Convidat/s:   
   

 
La reunió s’inicia a les 21.00h amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Situació de les mesures amb els centres de tractament del Sòl Pèlvic 

assistit per personal no fisioterapeuta 
3. Situació del curs de Sòl Pèlvic 
4. Situació de la necessitat de reconeixement de les tècniques del SP, 

exposició de la descripció de les tècniques  
5. Precs i preguntes 
6. Següent reunió de la Secció 

 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 
 

2. Situació de les mesures amb els centres de tractament del Sòl Pèlvic 
assistit per personal no fisioterapeuta 
 
Es determina enviar .doc ja redactat i corregit a tots els centres del quals en 
tenim l’adreça, fent-lo extensiu als dos centres esmentats en la reunió. 
 

 
3. Situació del curs de Sòl Pèlvic 
 
De moment està parat, a l’espera de poder concertar centres de pràctiques. 
 

 
 

4. Situació de la necessitat de reconeixement de les tècniques del SP, 
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exposició de la descripció de les tècniques. 
 

• La Roser Picas exposa l’existència d’un document en què es detalla la 
comesa del fisioterapeuta en l’àmbit del SP “Revisión de Beghams 2006 
adjuntando estudio que lo revalida” . La Roser es compromet a portar-lo. 

 
• S’exposa la necessitat de petició de reconeixement de les técniques que 

comporta el tractament del S.P. per part del col·legiat/ada a la comissió  
que, juntament al document que enviarà la Roser Picas, es presentarà  per 
sol·licitut del seu reconeixement oficial i que pugui ser protegit per la 
responsabilitat civil. 

 
• En l’actualitat només es disposa de la descripció detallada de la tècnica 

exploratòria, d’hipermobilitat uretral aportada per la Sra. Núria Sans 
quedant a l’espera de la descripció de les tècniques restants.  

 
 
6. Següent reunió de la Secció 

 
Es finalitza la reunió a les 22.00h. i es convoca la següent pel mes de maig 
de 2008  
 

 
      
 


