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www.fisioterapeutes.cat 
 

Comissió ObUGi 

Núm. d’acta: 02/12 Hora d’inici: 18.30 h Data: 25/4/2012 

 
Assistents: 
Coordinadores:  Blanco Ratto, Laia (1895)   
Membres:  Formiga Cruz, Gemma (0977) Piñol i  Rius,  Gemma (1413) 
  Kauffmann Frau, Stephanie 

(2191) 
Ramirez Garcia, Inés (1212) 

  Picas Baltanàs, Roser (0277) Sancho Samper, Sandra (6034) 
  Abello Pla, Ana M. (0505) Vidal Martí, Patricia (1391) 
Convidats     

 
Ordre del dia 

- La coordinadora de la Comissió transmet el contingut de la reunió d’intercomissions a les 
companyes. 

- Amb la intenció de complir amb els objectius del Col·legi pel reconeixement de les 
especialitats de Fisioteràpia, la Comissió es posa en marxa en l’aprenentatge de la cerca de 
síndromes clíniques que l’especialitat pot tractar en els llistats de la ICF i la ICD. Ens 
repartim la tasca per continuar amb la feina a nivell domiciliari. 

- Ens posem l’objectiu de cercar articles en què es justifiqui l’interès econòmic de l’aplicació 
de tractaments de Fisioteràpia uroginecològica i personatges referents en quant a activitat 
de recerca i clínica en el nostre camp. 

- Es comunica a la Comissió que el Col·legi ha acceptat la beca anual a la Sandra Sancho, 
(com sempre, a canvi d’una xerrada, article o minicurs destinat als col·legiats). 

- S’acorda que, per continuar pertanyent a la Comissió, els membres hauran d’assistir a un 
mínim de tres reunions a l’any. 

- Ens fem arribar els enllaços amb els llistats internacionals per fer la cerca a nivell 
domiciliari: 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en 
http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/ 
http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/prov_catdiag.htm 

 
 

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

 
Data propera reunió 

No s’acorda. 

 
Coordinador 
 
Laia Blanco Ratto 
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