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COMISSIÓ OBUGI  

Núm. d’acta: 01/14 Hora d’inici: 19.00 h Data:21/01/2014  

 
 

Assistents: 
Coordinador:  Stéphanie Kauffmann    
Membres:  Ana Abelló   Laia Blanco  Roser Picas 
  Eva Hernando  Gemma Piñol  Inés Ramírez 
  Pat Vidal    Blanca Sole  Sandra Sancho 
Convidat/s    

 
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Tasques pendents de l’any 2013. 
3. Objectius a realitzar l’any 2014. 
4. Decidir si la Carla Macau formarà part de la Comissió d’ObUGi. 

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

 
2. Tasques pendents de l’any 2013 

- Analitzar les dades dels qüestionaris que es van recollir el dia del DiFT recorrent als 
recursos del CFC per tal de poder publicar resultats. 

- Es distribueix per grups de treball la tasca de trobar articles actuals sobre les disfuncions 
del sòl pelvià. Es creen al Dropbox d’ObUGi les següents carpetes: 

• IUE 
o Cost/efectivitat 
o Rol del fisioterapeuta 

• IUU 
o Cost/efectivitat 
o Rol del fisioterapeuta 

• POP 
o Cost/efectivitat 
o Rol del fisioterapeuta 

• Dolor pelvià 
o Cost/efectivitat 
o Rol del fisioterapeuta 

• Coloproctologia 
o Cost/efectivitat 
o Rol del fisioterapeuta 

• Obstetrícia 
o Cost/efectivitat 
o Rol del fisioterapeuta 

• Disfunció sexual  
o Cost/efectivitat 
o Rol del fisioterapeuta 
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- Definim com hem de guardar els pdf al Dropbox: any_autor_Títol o resum títol_abreviació 
revista. Es fa constar a la reunió que al Dropbox d’ObUGi hi ha el PowerPoint de la 
Classificació Internacional del Funcionament, la Discapacitat i de la Salut (CIF), que 
s’entrega al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya perquè en faci ús la Comissió CIF. 

- S’afegeixen l’Eva Hernando i la Blanca Solé al Dropbox per poder compartir els articles. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca: Adjuntar els pdf dels articles que 
especifiquin la tasca del fisioterapeuta com a especialista 
en el tractament de les disfuncions del sòl pelvià i aspectes 
de cost-efectivitat. 

Responsable 
Tots els 
membres 

Data realització 

 
3. Objectius 2014 

1. Dinamitzar el treball intern en subgrups i reunions por videoconferència. 
2. Noves aportacions per al DiFT. 
3. Formació en línia per a col·legiats. 
4. Anàlisi de dades dels qüestionaris del DiFT 2013. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
4. Decidir si la Carla Macau formarà part de la Comissió d’ObUGi 
La Carla Macau és acceptada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
Precs i preguntes 
La Roser Picas demana que es faci constar a l’acta el fet que a ella no li va bé, per dificultat 
d’accés, fer reunions a qualsevol altra ubicació que no sigui la seu del CFC. 

 
Data propera reunió 
04/04/2014 a RAPbarcelona a les 20.00 h.  
A causa de que hi ha membres de la comissió que treballen per la tarda, els hi és impossible 
assistir a les reunions abans de les 20.00 h. És per aquest motiu que s’alternen les reunions al 
Col·legi i al centre RAPbarcelona. 

 
Coordinador 
Stéphanie Kauffmann 


