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Comissió ObUGi 

Núm. d’acta: 03/14 Hora d’inici: 19.00 h Data: 26/11/14 

 
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 dels qüestionaris recollits al  DiFT. 
3. Confecció del Power Point de divulgació de l’especialitat a altres col·legis 

professionals. 
4. Relleu del càrrec de coordinadora de la Comissió. 
5. Obugi news. 
6. Es proposa fer un Facebook de la Comissió. 
7. Objectius 2015. 

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

 
2. Estat actual de l’article dels qüestionaris recollits en el DiFT 
S’envia al Col·legi l’article redactat per tal que pugui ser publicat tant al web del Col·legi com al 
diari L’Esportiu. 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
   

 
3. Confecció del Power Point de divulgació de l’especialitat a altres col·legis professionals 
La Comissió realitza un suport en format Power Point amb l’objectiu de difondre a altres col·legis 
professionals qui som, en què consisteix la nostra feina, què podem tractar i quines tècniques 
utilitzem.  
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. 
Falta cercar prevalences de les disfuncions més freqüents. 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca: Responsable Data de realització 

   
 

4. Relleu del càrrec de coordinadora de la Comissió 
La Sandra Sancho pren rel elleu en el càrrec de coordinadora de la Comissió pel període d’un 
any. 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
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5. ObUGi news 
S’envia al Col·legi la informació de l’imminent congrés multidisciplinari de sòl pelvià a Nimes al 
que 4 fisioterapeutes estan convidats. 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
   

 
6. Es proposa fer un Facebook de la Comissió 
Es decideix que no es farà per la falta d’agilitat que suposa enviar la informació al Col·legi previ a 
la seva publicació. 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
   

 
7.  Objectius pel 2015 

1. Finalitzar el PPT que ja està dissenyat. 
2. Realitzar el llistat d’organitzacions i/o col·legis professionals amb els que volem que el 

CFC es posi en contacte per proposar les comunicacions. 
3. Materialitzar els actes de divulgació als diferents col·legis. 

Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
   

 
Data propera reunió 
4 de febrer de 2015. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Portar el material gràfic per poder enllestir la 
presentació. 

  

 
Comissió d’ObUGi 


