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Comissió ObUGi 

Núm. d’acta: 03/12 Hora d’inici: 18.30 h Data: 25/07/2012 

 
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 Mª (0505) Vidal Martí, Patricia (1391) 
Convidats     

 
Ordre del dia 

- Ajut econòmic per a la formació de la Comissió: la Pat Vidal finalment no es beneficiarà de 
cap formació aquest any. 

- Es debat quins membres de la Comissió es beneficiaran de la formació CIF: tenen especial 
interès i disponibilitat la Roser Picas i l’Anna Abelló. S’acorda que elles assistiran a la 
formació i s’encarregaran de formar a la resta de components de la Comissió. 

- DiFT (Dia de la Fisioteràpia).  
- La Comissió està gestionant la burocràcia per poder oferir als col·legiats un curs de 10 h 

d’ortostatisme a càrrec de X. Bardina. 
- El consentiment informat està en mans del corrector jurídic a l’espera de la redacció 

definitiva. 
- Es planteja qui serà la nova coordinadora de la Comissió d’Obugi a partir de setembre 

2012: es proposa la Pat Vidal i s’aprova per la resta de membres. 
- La Gemma Formiga informa a la coordinadora actual que per motius personals no podrà 

col·laborar activament amb la Comissió. Per tant s’acorda ser conseqüent amb els criteris 
establerts en anteriors reunions i cursar la baixa temporal, fins que torni a tenir disponibilitat.

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

 
3. DiFT 
S’informa a la Comissió del que es va parlar a la reunió d’intercomissions. El CFC manifesta un 
canvi de format en la presentació del DMF, per DiFT. La data serà el 27/10/12 a l’Arc de Triomf. Hi 
haurà col·laboració amb La Marató de TV3. Des de la Comissió demanem tasca de difusió a 
pacients, familiars i amics. 
Tasques a realitzar: Obugi realitzarà dos tallers de 30-40 minuts.  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Taller d’educació maternal Sandra Sancho 11 h 
Taller de GAH Anna Abelló 16 h 

 
Data propera reunió 

Dimecres 19 setembre 2012 a les 18.00 h 

 
Coordinador 
 
Laia Blanco Ratto 
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