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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

Montserrat Quintana

Convidat/s:

La reunió s’inicia a les 20:45 h. amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Xerrada de l’Eulàlia Cucurella.
Informació del Sopar Col·loqui.
Replantejament del dinar del dia 21 de setembre.
Taller de propiocepció.
Precs i preguntes.
Següent reunió de la Comissió.

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta núm.13.
2. Xerrada de l’Eulàlia Cucurella
Dijous 9 de setembre tindrà lloc la xerrada de l’Eulàlia Cucurella sobre
“L’afectació de l’Alzheimer” a les 20:30 a la Caixa Manlleu de Vic, serà obert a
tothom, no només als fisioterapeutes.
El resum de la conferencia el farà l’Anna Escribà conjuntament amb l’obsequi per
a la conferenciant. En Pep Ortiz s’encarregarà de la difusió a tots els mitjans.
3. Informació del Sopar Col·loqui
Es dóna informació del Sopar Col·loqui organitzat pel CFC, que tindrà lloc a BCN el
proper dia 19 a les 19:30 h.
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4. Replantejament del dinar del dia 21 de setembre
El dinar que es tenia previst pel proper dia 21 de setembre, que estava desvinculat
del Dia Mundial de la Fisioteràpia, es passa a un altre dia encara per concretar.
5. Taller de propiocepció
El taller de “Propiocepció sobre extremitat superior, interior i columna”, realitzat
per la Laia Muné tindrà lloc el proper dissabte 25 d’octubre, es realitzarà durant 8
hores, un matí i una tarda. S’està acabant el pressupost del curs.
7. Precs i preguntes
- Es plantejarà si es pot fer una xerrada de Fisioteràpia respiratòria en
pediatria.
- Es proposa una xerrada d’hipoteràpia.
8. Següent reunió de la Secció
Finalitza la reunió a les 22:30 h. i es convoca la següent per al 30 de setembre de
2008 a les 20:30 h. a la Caixa Manlleu de Vic.
V.P. President

V.P. Secretari

