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Comissió ObUGi 

Núm. d’acta: 03/15 Hora d’inici: 19 h Data: 15/0915 

 
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. DIFT 2015 
3. Jornada Intercomissions 2016 
4. Gravació de la comissió pel 25è aniversari del CFC  
5. Contacte amb Canàries  
6. Pauta TNS/PART 
7. Difusió de la tasca d’Obugi als diferents col·legis professionals 
8. Jornada NME/Sopar anual 
9. Pàgina web 
10. Recull formació 
11. Proposta de participació a les Jornades de Geriatria 
12. Projecte RD de indicació, us i autorització de dispensació de medicaments pels 

fisioterapeutes 
13. Congrés de la SEFIP 
14. Dates properes reunions 
15. Pregs i preguntes 

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

 
 

2. DIFT 
 
El col·legi Informa que hi haurà menys espectacles i les comissions tindran més protagonisme que 
en anys anteriors. Hi haurà càmera constant pel recinte, es farà difusió per fisiotv i xarxes socials. 
S’està el.laborant un tríptic amb el programa del DIFT. Es proposa l’el·laboració d’un póster també 
amb el programa per penjar als centres. 
 
- Taula debat Obugi. Títol: Incontinència urinària, com ens afecta i com tractarla.  
Els membres que formaràn part de la taula debat d’OBUGI seran la Carla Macau, Eva Hernando, 
Pat Vidal i Laia Blanco( havien de ser màxim 5). Com a dinamitzadora: Sandra Sancho. 
20 minuts de  debat. Horari pendent de confirmar. Pendent acabar el guió per preparar preguntes i 
respostes de cada participant per tal que estigui tot preparat i flueixi sense problemes. 
 
- Taula  rodona final: No tenim confirmada la possibilitat de participació d’OBUGi, però en cas que 
així sigui l’Anna Abelló serà la representant. Horari: de 13h a 14h. El col·legi enviarà les preguntes 
1 mes abans aproximadament per tal de poguer preparar les respostes. 
 
- Activitat lúdica: Memory. Resolt problema de pressupost. 
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Descripció de la tasca:  Responsable Data de 
realització 

Finalització guió/pauta taula debat obugi i enviament 
als membres participants en la mateixa. 

Subcomissió 
Tarragona (Blanca 
Solé, Gemma Pinyol, 
Eva Hernando) 

 

 
3.Jornada Intercomissions 2016 
 Es proposa fer una ponència relacionada amb la preparació al part i masterclass del mateix tema. 
La comissió d’acupuntura també havia pensat en possible participació amb obugi. Intercanviem e-
mails de contacte per iniciar el projecte. 
Tasques a realitzar: Elaboració de la ponència i masterclass 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Preparació de la ponència i masterclass i contacte 
amb comissió d’acupuntura. 

Carla 
Macau,Sandra 
Sancho, Pat 
Vidal. 

 

 
 

4. Gravació 
Realitzat a RAPbarcelona. Tema tancat. 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
   

 
5. Contacte amb Canàries 
Encara no està fet el contacte.  
 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 

Contactar amb les responsables de la comissió 
homòloga a Canàries que ens havien demanat 
col·laboració. 

Laia Blanco  

 
6. Demanda de les llevadores de l’Hospital Clínic de que els traspassem un protocol per a 
l’aplicació de TENS en el part natural 
Després de la recerca d’últimes revisions, es desestima la opció d’el.laboració de la pauta per falta 
d’evidència científica. 
Tasques a realitzar: Contactar amb Hospital Clínic per comunicar la desestimació del projecte. 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Contactar amb Hospital Clínic per comunicar la 
desestimació del projecte 

Sandra Sancho  

 
7. Difusió de la tasca d’Obugi als diferents col.legis professionals 
El power point ja està preparat per iniciar la tasca de difusió. Només falta retocar alguna imatge.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Finalitzar últims detalls power point i enviar-lo junt 
amb el guió a la resta de membres de la comissió. 

Laia, Stepha, 
Ines 

 

Passar al col·legi llistat d’entitats amb les que 
contactar. 

Laia, Stepha, 
Inés. 
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8. JORNADA NME/SOPAR ANUAL 
Està interessada en assistir a la jornada NME: Eva Hernando. 
Assistiran al sopar anual: Laia Blanco, Inés Ramirez, Carla Macau, Stepha Kauffman, Eva 
Hernando, Pat Vidal, Sandra Sancho. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Enviar e-mail de confirmació al col·legI.. Sandra Sancho  

 
 

9. Pàgina WEB 
S’ha retrassat l’actualització de la pàgina web, es calcula que fins a finals d’any. Interessant 
començar a preparar el que la comissió voldria que s’inclogués a la mateixa. 
La comissió proposa crear 2 apartats, un pels col·legiats i l’altre pels usuaris. En el primer, a on 
s’hi pugui trobar informació de formacions de l’especialitat i congressos, al segon, on s’hi trobin 
consells saludables per l’usuari amb formats de pdf descarregables de “10 consells”. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
El.laborar esquema web i continguts secció obugi Comissió  

 
10.  Recull formació obstetrícia-uro-ginecologia 
Proposem un recull de la formació en el nostre camp a Catalunya   
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Recollir cursos de formació a Catalunya 
 

Comissió (per 
territoris) 

 

11. Proposta de participació a les Jornades de Geriatria  
Eva Hernando ens informa que els organitzadors han pensat incloure ponència sobre Sol Pelvià 
les properes jornades de geriatria el proper abril 2016   
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Enviar informació completa als membres de la 
comissió en quant a durada de la ponència, del taller, 
data, horaris i emplaçament. 

Eva Hernando  

Buscar possible ponent entre els membres de la 
comissió. 
 

Comissió  

12. Projecte RD de indicació, us i autorització de dispensació de medicaments pels 
fisioterapeutes  
La comissió en unanimitat considera que no tenim necessitat d’afegir medicaments al llistat del 
projecte RD de indicació, us i autorització de dispensació de medicaments pels fisioterapeutes. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Mantenir informats als membres de la comissió al 
respecte de l’evolució d’aquest tema. 

 Eva Hernando i 
Pat Vidal 
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13. Congrés de la SEFIP 
Les participants de la Comissió Eva Hernando, Pat Vidal, Anna Abelló, Gemma Pinyol, Carla 
Macau, Blanca i Sandra Sancho demanen subvenció per que la seva assistencia sigui 
subvencionada amb el pressupost de la comissió que altres anys no s’ha fet servir. 
 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Contacte amb el Col.legi per sol.licitar el finançament. Sandra Sancho 

// Pat Vidal i Eva 
Hernando 
(membres de la 
Junta de 
Govern) 

 

 
 

14. Data properes reunions 
3 de desembre a les 19h. 
S’excusa Inés Ramirez. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
   

 
15. Pregs i preguntes 
 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  
 

 
 
 
 
Comissió ObUGi 


