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Comissió ObUGi 

Núm. d’acta: 02/15 Hora d’inici: 20.00 h Data: 27/05/15 

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

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Reunió de coordinadors 20/05/2015. 
3. DiFT 2015 
4. Jornada Intercomissions 2016. 
5. Enregistrament de la Comissió per al 25è aniversari del CFC.  
6. Contacte amb Canàries.  
7. Pauta TNS/PART. 
8. Difusió de la tasca d’Obugi als diferents col·legis professionals. 
9. Dates properes reunions. 
10. Precs i preguntes. 

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

 
2. Reunió de coordinadors 
Es comenten els temes tractats durant la mateixa (principalment DiFT i Jornada Intercomissions). 

 
3. DiFT 
- Es proposa tema per a la taula rodona de la Comissió: incontinència urinària. Es parla de fer un 
guió on es doni cabuda a la clínica més comú en IU, causes i abordatge. Podria ser interessant 
tenir l’experiència d’una pacient a la taula, així com d’un metge col·laborador. 
 
- Taula rodona final: proposem que sigui algun dels membres de la Comissió amb més 
experiència i rodatge en el camp de la Fisioteràpia. 
 
- Es proposa tirar endavant l’activitat lúdica. S’acorda centrar el memory en reeducació d’hàbits. 
Una fitxa serà la imatge que es correlacionarà amb una altra fitxa que portarà el missatge. Es 
proposa fer-ho en mida DINA4 i plastificat, però es consultarà al CFC quin creuen que serà el 
millor format per dur a terme l’activitat. 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Buscar col·laboradors per a la taula. Comissió  
Elaboració de la pauta. Subcomissió 

Tarragona 
(Blanca Solé, 
Gemma Pinyol, 
Eva Hernando) 

 

Determinar membre per a la taula rodona final. Comissió  
Activitat lúdica: preguntar al CFC quin és el format Sandra  
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més adequat per realitzar aquesta activitat. 
Fer el format de les fitxes Anna/Roser  

 
4. Jornada Intercomissions 2016 
Es proposa fer una ponència relacionada amb la preparació al part i masterclass del mateix tema. 
Possible col·laboració amb Comissió d’Acupuntura / Atenció Primària / Neuromusculosquelètica. 
Tasques a realitzar: Elaboració de la ponència i masterclass 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Preparació de la ponència i masterclass Carla, Sandra, 

Pat 
 

 
5. Enregistrament 
Pendent de saber-ne l’estat. 
 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
 Inés Ramirez  

 
6. Contacte amb Canàries 
Pendent de saber-ne l’estat. 
 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 

 Laia Blanco  
 

7. Demanda de les llevadores de l’Hospital Clínic de que els traspassem un protocol per a 
l’aplicació de TENS en el part natural 
L’Stepha ens ha passat la revisió. Es comença a redactar el protocol. 
Tasques a realitzar: Elaboració del protocol. 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Recerca d’evidència científica i elaboració de 
protocol. 

Carla, Pat, 
Sandra. 

 

 
8. Difusió de la tasca d’Obugi als diferents col·legis professionals 
Assumeixen les tasques l’Stepha, la Laia i la Inés. 
Tasques a realitzar: Acabar el PPT. 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Elaboració PPT. Laia, Stepha, 

Inés 
 

Passar al CFC el llistat d’entitats amb les que 
contactar. 

Laia, Stepha, 
Inés. 
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9.  Dates properes reunions 
15 de setembre a les 19.00 h. 
3 de desembre a les 19.00 h. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
   

 
10. Precs i preguntes 
 Alguns membres de la Comissió expressen el descontent amb la línia de treball, organització i 
comunicació de la Comissió. És important l’assistència dels membres a la propera reunió per 
poder redefinir els objectius de treball.  
Es desperta interès per fer treball d’apropament a la població. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: 
 

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

 
Comissió d’ObUGi 


