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Comissió d’Obstetrícia i Uro-Ginecologia 

Núm. d’acta: 05/09 Hora d’inici: 19:00 Data: 09/07/2010 
 

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

 col. Stephanie 
Kauffmann 

col. Sandra Sancho 

col. Ines Ramirez 
col. Gemma Formiga 

col. Laia Blanco 
col. Olga Palacin 
col. Pat Vidal 
col. Gemma Piñol 

Convidat/s    
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior . 
2. Donar la benvinguda a la Sandra Sancho. 
3. Enviar al Diego el model de consentiment informat consensuat.  
4. Enviar al Diego tots els nostres CV d’acord amb el format del CFC (cal portar-los fets). 
5. DMF.  
6. Finalitzar article de divulgació.  
7. Marcar dia i hora per a la propera reunió i temes pendents. 

 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior. 

 
2. Nou membre a la Comissió 
Donem la benvinguda a la Sandra Sancho que s’incorpora a la Comissió. Es presenta i 
comenta que ja està treballant en sòl pelvià i queda pendent d’adjuntar el currículum que 
enviarà directament al Diego. 

 
3. Enviar al Diego el model de consentiment informat consensuat 
Es revisen els documents sobre el model de consentiment informat consensuat, i es 
decideix enviar per correu electrònic des de RAP Barcelona el model proposat per la 
SEFIP. 

 
4. Enviar al Diego tots els nostres CV d’acord amb el format del Col·legi  
S’estableix com a data límit per lliurar al Diego el currículums dels membres de la Comissió 
seguint el model del Col·legi, el dilluns 12 de juliol de 2010 mitjançant correu electrònic. 

 
5. Finalitzar article de divulgació 
Es revisa l’article divulgatiu per a la revista de Fisioteràpia, queda pendent d’enviar-lo al 
Diego. 

 
6. DMF 2010 
Es proposa la Sandra Sancho com a un dels membres de la Comissió ObuGi disponible a 
participar com a ponent el Dia Mundial de la Fisioteràpia, que tindrà lloc el 8 de setembre 
de 2010 a la plaça de la Universitat, i accepta. Queda pendent conèixer l’horari per tal de 
poder decidir qui podrà acompanyar la Sandra. Es decideix que la ponència tindrà una 
durada d’un hora i serà sobretot pràctica. Es proposa fer un taller d’abdominals. L’horari 
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que afavoreix més els membres de la comissió és principalment de matí. 
 

7. Data propera reunió 
Resta definir una data per a la propera reunió. 

 
 


