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Convocada a les 20:30 h. a l’Alberg Canonge Cullell de Vic.

Assistents:
Coordinador:
Membres:

Marc Vidal
Eva Cirera Serrallonga
Anna Escribà Salvans
Cristina Font Jutglà
Jordi Puig Palomera

Pep Ortiz Jurado
Meritxell Colomer Salomó

Convidat/s:

S’escusa Montserrat Quintana Sampol
La reunió s’inicia a les 20:45h. amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Accepten la proposta del Dia Mundial de la Fisioteràpia.
Precs i preguntes.
Següent reunió de la Secció.

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta núm. 11.
2. Accepten la proposta Dia Mundial de la Fisioteràpia
El Col·legi de Fisioterapeutes accepta la proposta pel Dia Mundial de la
Fisioteràpia de fer un dinar amb tots els fisioterapeutes d’Osona i el Ripollès, el
dia 21 de setembre conjuntament amb la instal·lació d’una ‘carpa’ per a fer difusió
de la Fisioteràpia.
S’acorda que es realitzarà un informe sobre els pressupostos i activitats per
entregar al Col·legi de Fisioterapeutes.
3. Precs i preguntes
-

S’informa que un fisioterapeuta de la comarca proposa fer una xerrada
sobre ATM o PNI (psiconeuroimmunologia) i dóna un número de contacte.
En Marc Vidal s’encarregarà de demanar la possibilitat de repetir, a Osona,
la xerrada feta a BCN “Paraules que es veuen, com comunicar-nos amb

-
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persones amb demència”.
Proposar a la Roberta Ghedina fer una xerrada de ‘Perfetti’ a Osona.

4. Següent reunió de la Secció
Es finalitza la reunió a les 22:10 h. i es convoca la següent per al 3 de juny de
2008 a les 20:30 h. a l’Alberg Canonge Cullell, de Vic.

V.P.Membres

