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COMISSIÓ OBUGI 
Núm. d’acta: 02/13 Hora d’inici: 19.00 h Data: 20/03/2013 

 
Assistents: 
  Laia Blanco Pat Vidal 
  Roser Picas Sandra Sancho 
  Anna Abello Blanca Solé 
  Stephanie Kauffmann Inés Ramírez 
  Gemma Piñol  
Convidats    

 
Ordre del dia 

1. Actualitzar la base de dades de tests i qüestionaris validats. 
2. Definir propostes per al DMF 2013. 
3. Curs semipresencial. 
4. Videoxat. 
5. Crear subcomissions. 

 
1. Actualitzar base dades de tests i qüestionaris validats 
Es presenta un llistat actualitzat de qüestionaris que es fan servir en la reeducació 
abdominopelviana tant en homes com en dones.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Anar actualitzant la llista i els hipervincles o referències. Tots els membres Al llarg de l’any 

 
2. Definir propostes per al DMF 2013 
S’intentarà fer un DiFT més dinàmic i proper al públic. 
Es parla de demanar un espai més reservat i íntim on la gent que vulgui pugui rebre informació i 
realitzar un breu autotest i/o exploració per saber l’estat del seu sòl pelvià. 
Igualment es proposa tenir un expositor amb tot el material que es fa servir en les nostres 
consultes. (Pregunta-li al fisioterapeuta). 
L’estand haurà de ser visible i tenir un reclam atractiu que generi interès o curiositat. 
Es descarta fer un taller d’hipopressius perquè considerem que no és l’única cosa que fem i volem 
obrir el camp i que no se’ns associï únicament amb aquesta tècnica. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Pensar en el reclam. Tots els membre 17 abril 2013 
Pensar altres propostes.   
Definir millor les propostes.   

 
3.  Curs semipresencial 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es farà una proposta molt general que abasti tots els 
possibles tractaments que fem. La idea és parlar des de 
la patologia i els tipus de tractaments que hi ha per a 
cada una d’elles. 
Es presentarà un temari al Col·legi. 

 pendent 
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4.  Videoxat 
 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es fa una primera prova per poder fer reunions en línia. 
Es prova el hangout on es poden fer 3 usuaris al mateix 
temps. 
Valorar la possibilitat de fer Skype per poder agilitzar les 
reunions i poder-les fer amb més periodicitat. 

  

   
 

5.  Crear subcomissions 
 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Queda pendent subdividir la Comissió en subcomissions 
per tal d’anar treballant els diferents temes que vagin 
sorgint. 

 Propera reunió 

 
Precs i preguntes 
 

 
Lectura i aprovació de l’acta 
 

 
Data propera reunió 
A determinar. 

 
VP Coordinador/a:                                                                VP Cocoordinador/a:   
                                      


