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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES D’OSONA I RIPOLLÈS 

Núm. d’acta: 01/2018 Hora d’inici: 9.00 h Data: 10/02/2018 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Eva Cirera 
Membres  Roberta Ghedina  Mercè Roger  Cristina Font 

 Pep Ortiz  Anna Escribà  Lídia Boix 
Convidats                      

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Noves dates per Seminaris Tècnics durant el 2018. 
3. Taller de Moviment 3 de març i Jornada de Fisioteràpia UVic 4 d'abril. 
4. Planificació d'una assamblea de fisioterapeutes d'Osona i Ripollès. 
5. Difusió de les activitats que es fan. 

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

 
2. Noves dates per Seminaris Tècnics 2018 
07.04.2018- Seminari d'Apràxia. 
28.04.2018- Seminari de Raonament Clínic 
29.09.2018- Seminari de Fisioteràpia Respiratòria 
 
Demanarem si és possible portar algun seminari que sigui de temàtica 
neuromusculoesquelètica per interés d'altres col·legiats de la comarca.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Petició de seminari de temàtica 
neuromusculoesquelètica. 

Eva Cirera 12.02.2018 

 
3. Taller de Moviment del 3 de març i Jornada de Fisioteràpia UVic 4 d'abril  
S'explica que el taller de moviment del 3 de març és una experiència "pilot" en la qual unes 
dotze o quinze persones, algunes d'elles amb diversitat funcional, es trobaran durant tres 
hores per tal d'experienciar el moviment de manera facilitadora pel seu dia a dia. L'Eva 
Cirera i la Mercedes Fernández dinamitzaran la sessió per tal que tots els assistents puguin, 
al final de la sessió, explicar les seves experiències arran de les activitats proposades. 
Aquestes experiències es recolliran i s'explicaran de manera resumida en un taller que farà 
l'Eva en el marc de la Jornada de Fisioteràpia de la UVic el 4 d'abril. 
Aquest taller de la UVic, al mateix temps, també servirà per recollir les experiències 
recollides en la dinàmica d'exercicis que es proposaran de les persones que el facin. 
La suma de les experiències recollides en aquestes dues activitats es difondrà en diversos 
llocs: xarxes socials del CFC, Noticiari del CFC, i possiblement en algun mitjà local d'Osona 
i altres que es considerin.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Demanar consentiments informats de foto-filmació Eva Cirera 12.02.2018 
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al CFC pels dos esdeveniments. 
 

4.Planificació d'una assamblea de fisioterapeutes d'Osona i del Ripollès 
S'acorda fer una assamblea de fisioterapeutes d'Osona i del Ripollès el dijous 17 de maig 
a les 20 hores arran de diverses interaccions informals que demanaven interacció amb el 
grup.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Buscar lloc on fer-la. Pep Ortiz i 

Lídia Boix 
Durant els propers 
dies. 

 
5. Difusió de les activitats que es fan 
Sorgeix la idea de reforçar la difusió i la presència a les xarxes per tal de donar a conèixer 
les activitats que es fan i millorar la interacció entre els fisioterapeutes i la població en 
general. 
Es procurarà reactivar el Facebook, fer difusió via Twitter i obrir Instagram del Grup. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Informar de l'obertura d'Instagram del Grup al CFC. Eva Cirera 12.02.2018 

 
Data propera reunió 
14 d'abril a les 9.00 h. 

 

http://www.fisioterapeutes.cat/

