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Convocada a les 20.30 h. a l’Alberg Canonge Cullell de Vic. 
 

Assistents: 
Coordinador:   Marc Vidal 
Membres:  Eva Cirera Serrallonga  Pep Ortiz Jurado 
  Anna Escribà Salvans Meritxell Colomer  
  Cristina Font Jutglà Montserrat Quintana 
  Jordi Puig Palomera  
Convidat/s:   
   

 
S’escusen la Montserrat Quintana Sampol i el Jordi Puig Palomera. 
La reunió s’inicia a les 20:45 h. amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Taller de Propiocepció. 
3. Precs i preguntes. 
4. Següent reunió de la Comissió. 

 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta núm.14 

 
 

2. Taller de Propiocepció  
El taller de “Propiocepció sobre extremitat superior, inferior i columna”, realitzat 
per la Laia Muné està en marxa, ja hi ha els primers inscrits. 
La publicació del curs a la pàgina web del CFC, sense comentar a la Comissió com 
queda el pressupost, ha creat malestar a la Comissió i s’acorda que es demanarà 
el pressupost per tenir-ne coneixement, saber com s’imputen les despeses i 
assegurar que el preu hagi estat ajustat. En Marc Vidal farà la gestió a la persona 
responsable del Col·legi. 
 

 
3. Publicació resums revista de Fisioteràpia del Col·legi 
La Comissió mostra el seu malestar degut a la publicació a la revista de 
Fisioteràpia de les dues últimes xerrades realitzades a Vic on no s’especifica que 
són organitzades per la nostra Comissió ni es diu que han estat realitzades a la 
ciutat de Vic. Per un moment s’ha pensat que la Comissió d’Osona i Ripollès no 
existia. S’acorda que el coordinador de la Comissió, en Marc Vidal, parlarà amb la 
responsable de la revista i les comissions per aclarir aquest malentès. 
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4. Proposta de canvi de coordinador de la Comissió d’Osona i Ripollès 
El coordinador de la nostra Comissió informa que en la propera reunió es 
realitzarà el relleu de la coordinació de la Comissió, atès que es va comprometre 
per endegar el projecte i per un període com a màxim d’un any. Després d’any i 
mig i amb la Comissió en marxa, sol·licita el relleu. S’acorda que a la propera 
reunió de la Comissió es formalitzarà el relleu. 
 

 
5. Següent reunió de la Secció 
Finalitza la reunió a les 22:30 h. i es convoca la següent per al 6 de novembre de 
2008 a les 20:30 h. a l’Alberg Canonge Cullell. 
 

 
V.P. President      V.P. Secretari 


