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Departament que es reuneix (Secretaria, Dpt.. Professional, Comissió X, etc.) 

Núm. d’acta: 04/09 Hora d’inici: 11:00 Data: 14-11-2009 
 

Assistents: 
Coordinador:  Col.Roser Picas col.Nuria Sans   
Membres: Col.Olga Ruiz L 

Col.Stephanie 
Kauffmann 

col.Ines Ramirez 
Col.Gemma 

Formiga 

col. Laia Blanco 
Col.Olga Palacin 
Col. Pat Vidal 

Convidat/s    
 

Ordre del dia 
1. S’excusa l’Olga Ruiz. 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
3. Situació actual de la Comissió. 
4. Lliurament de la documentació aportada per la Roser Picas del “Mètode Mercedes 

Blanquet”. 
5. Presentació per part de la Gemma Formiga del Mètode Pilates com a mètode vàlid o 

no per a la recuperació del sòl pelvià. 
6. Lectura de l’esborrany de carta per a les empreses presentada per la Pat Vidal. 
7. Presentació de la bibliografia bàsica a incorporar al Col·legi aportat per la Inès 

Ramirez. 
8. Aportació del llistat de centres de Fisioteràpia que ofereixen tractaments del sòl 

pelvià per part de l’Stephanie Kauffmann. 
9. Aprovació de la inclusió de la Gemma Pinyol com a nou membre de la Comissió 

ObUGi. 
10. S’aprova l’adjudicació de la subvenció a la Comissió per assistir al curs de formació 

de la Doctora Bernadette de Gasquet que es realitzarà a Toledo. 
11. Temes per a la coordinadora Roser Alfonso. 

 
Situació actual de la comissió 

- S’incorpora a la Comissió Gemma Pinyol. 
- Per unanimitat es proposa que hi hagi una persona que faci les funcions de vincle 

entre la comissió ObUGi i el CFC. 
 
 

Temes tractats 
-Es redacta la carta que s’ha d’enviar a diferents empreses de l’àmbit 
obstetrauroginecològic, per rebre informació de diferents actes medicoquirúrgics. 
- La coordinació de la Comissió dóna el seu vistiplau per tramitar la subvenció del 
Col·legi per l’assistència al curs de Bernadet de Gasquet. 
-La Roser lliura la informació del material de Mercedes Blanquet a cada una de les 
assistents. 
-Es decideix posposar l’estudi del Pilates com a mètode vàlid o no per al tractament del 
SP. 
-Redactar la carta per enviar als centres que ofereixen servei de tractament del SP, per 
tal que s’identifiquin com a especialitzats o no. 
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Temes pendents per la propera reunió 
1. La Roser demanarà al Col·legi que tradueixi al castellà i tramiti la difusió de la carta 

al llistat d’empreses que se li facilita. 
2. L’Stephanie demana el formulari per tal de sol·licitar la subvenció i tramitar-la. 
3. La Pat i la Laia s’encarreguen de redactar la carta per enviar als centres que 

ofereixen tractament del SP. Pensar en quina acreditació demanar. 
4. Tots els assistents es comprometen a llegir la documentació lliurada per la Roser 

Picas referent al mètode Mercedes Blanquet, i buidament vesical, i aportar 
conclusions. 

5. Queden en espera el tractament de la resta d’articles de la carpeta d’ObUGi. 
6. La Inès s’encarrega de fer arribar al Col·legi el llistat de bibliografia d’interès per a 

ObUGi 
 

Data propera reunió 
A determinar la proposta de la Roser. 

 
 


