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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES D’OSONA I RIPOLLÈS 
Núm. d’acta:       Hora d’inici: 20.45 h Data: 20/06/19 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Cristina Font 
Membres  Lídia Boix  Anna Escribà  Pau Farrés 

 Pau Moreno  Cristina Molas  Rosa Garcia 
  Cristina Juvanteny  Zara Ochoa   
Convidats                      

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Valoració de l'activitat de l'Anella verda 
3. Redefinició dels objectius del Grup de cara al col·lectiu 
4. Participació al DIFT 2019 
5. Canvi d'interlocutor del Grup 

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

 
2. Valoració de l'Anella verda. 
- Des del Grup d'Interès contemplem que l'activitat no ha complert el propòsit de reunir, agrupar, i 
mobilitzar els fisioterapeutes d'Osona i Ripollès. 
- L'ambient i l'activitat es valora de manera molt positiva per part dels assistents, amb ganes de 
realitzar més activitats per a persones no professionals. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
             

 
3. Redefinició dels objectius del Grup de cara al col·lectiu 
Posposem a setembre redefinir els objectius del Grup de cara a l'enfocament de les activitats i les 
poblacions a qui va dirigit.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
        

 
4.Participació al DIFT 2019 
El Grup mostra interès en la participació del DIFT 2019, per això alguns membres del Grup 
assistiran o participaran d'aquesta activitat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
5. Canvi d'interlocutor del Grup 
A partir del mes de setembre es canviarà l'interlocutor del Grup d'Osona i el Ripollès. Per motius 
personals, la interlocutora actual deixa el Grup i a la primera reunió de setembre es decidirà qui 
agafa l'encàrrec. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Precs i preguntes 
      

 
 

Data propera reunió 
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