
 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 1 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Comissió ObUGi 

Núm. d’acta: 02/14 Hora d’inici: 19.00 h Data: 13/06/14 

 
Assistents: 
  Stéphanie Kauffmann  Laia Blanco 
  Inés Ramírez  Carla Macau 
  Sandra Sancho  Gemma Piñol 
  Blanca Solé  Anna Abelló 
  Eva Hernández  Roser Picas 

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Estat actual de l’article del DiFT: Estem pendents de l’anàlisi estadística que ha de fer el 

CFC per poder escriure article d’estudi descriptiu. 
3. Revisar objectius del 2014 pendents de la Comissió. 
4. Col·laboració de la Comissió en el vídeo de consell de salut: Fisioteràpia i embaràs. 
5. Neguit de la Comissió davant l’intrusisme. 
6. Formació en línia. 
7. Obugi news. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
S’accepta l’acta anterior. 

 
2. Revisar objectius del 2014 pendents de la Comissió 

• S’han adjuntat els pdf sol·licitats pel Col·legi d’articles que especifiquin la tasca del 
fisioterapeuta com a especialista en el tractament de les disfuncions del sòl pelvià i aspectes 
de cost-efectivitat en un Dropbox d’Obugi compartit amb el CFC. 

• Els subgrups de la Comissió estan creats i s’han iniciat les reunions per videoconferència 
entre els membres dels mateixos. 

• En relació al DiFT, la Comissió decideix que hi participarà de manera no presencial, 
presentant el material per a l’elaboració d’un pòster divulgatiu. L’Eva Hernádez proposa 
l’elaboració d’un mural fotogràfic mostrant el treball propi de la Fisioteràpia uroginecològica. 

• La Comissió ha entregat els qüestionaris i marcat els criteris estadístics a extraure. Queda 
pendent de rebre l’anàlisi estadística que ha de realitzar el CFC per tal de poder escriure un 
article descriptiu de la incidència de la incontinència urinària en la població femenina el dia 
del DiFT. 

Descripció de la tasca:  Responsable  
   

 
3. Col·laboració de la Comissió en el vídeo de consell de salut: Fisioteràpia i embaràs 
La Comissió ha participat en l’elaboració del videoconsell: Fisioteràpia i embaràs. 
Es fa constar que el Col·legi va sol·licitar aquesta col·laboració amb poc temps d’antelació, tot i 
així el resultat ha estat satisfactori. 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca: Responsable  
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4. Proposta de col·laboració amb altres col·legis 
Es proposa iniciar un projecte per establir relació amb altres col·legis professionals per a la 
formació i divulgació bàsica de sòl pelvià a altres professionals sanitaris.  
Elaboració d’un PowerPoint bàsic de divulgació de la professió. 
Es proposa que el Col·legi es faci càrrec de la comunicació d’aquestes xerrades per tal de que 
puguin ser programades i difoses als col·legis professionals. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Responsable Data 
Es realitzarà un guió per a la posterior elaboració del 
PowerPoint. 

 Finals 2014 

 
5. Neguit de la Comissió davant l’intrusisme 
La Comissió expressa el neguit davant l’augment d’intrusisme en la reeducació de sòl pelvià. 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  Responsable 

 
 

 
6. Formació en línia 
La Comissió, després de posar-se en contacte amb el Col·legi i informar-se del tipus de curs que 
s’havia d’organitzar, decideix que no se’n farà càrrec, atesa la gran tasca que implica i la manca 
de remuneració per l’elaboració del mateix si aquest finalment no es realitzés per manca 
d’assistents. 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  Responsable 

 
 

 
6. Obugi news 
Es proposa que la Comissió pugui publicar notícies d’interès relacionades amb l’activitat al web 
del Col·legi. 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  Responsable 

 
 

 
Data propera reunió 
Es canvia la data prevista per a la propera reunió. Es proposa el 26 novembre a les 19.00 h. 
Es proposa que a cada reunió hi pugui assistir un membre representatiu de cada subgrup ateses 
les dificultats d’assistència per motius laborals. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable 

 
 

 
Comissió d’ObUGi 


