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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES D’OSONA
Núm. d’acta: 03/09

Assistents:
Interlocutor:
Membres:

Hora d’inici:

Eva Cirera
Meritxell Colomer
Roberta Ghedina

Data: 03/11/09

Cristina Font
Cristina Seguranyes

Anna Escribà

Convidat/s

Ordre del dia
1. Revisió i Aprovació de l'acta anterior.
2. Valoració del Curs d'Embenats Neuromusculars.
3. Conferència "Mètode Perfetti i Traumatologia" del 3 de Desembre.
4. Col·laboració amb ADFO i possibilitat de col·laborar amb el CFC.
5. Plantejament del curs "Diagnòstic per la Imatge amb Ecografia".
6. Precs i preguntes

1. Revisió i Aprovació de l'acta anterior.
L’acta és revisada i aprovada.

2. Valoració del Curs d’Embenats Funcionals
Enllestit el Curs d’Embenats Neuromusculars amb un èxit rotund, atès que s’omplen
les 20 places previstes. El Col·legi de Fisioterapeutes s’encarregarà d’enviar el
material tècnic al centre de la Cristina Font i les lliteres al mateix Alberg de Joventut
(cedides per Enraf Nonius)
Caldrà facilitar els desplaçaments al docent durant els dies del curs.

3. Conferència “Mètode Perfetti i Traumatologia” del 3 de Desembre
En marxa la conferència programada pel dijous 3 de Desembre, a càrrec de la Roberta
Ghedina a La Caixa de Manlleu, Vic, a les 20:30 hores, com és habitual. A la
conferència es tractarà el “Mètode Perfetti en traumatologia”. La mateixa conferència
prepararà un resum del que es parlarà a la xerrada que s’enviarà al CFC.
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4. Col·laboració amb l’ADFO i possible col·laboració amb el CFC
A la comarca d’Osona es prepara un llibre que parlarà de la discapacitat física
mitjançant diverses entrevistes. L’ADFO col·labora amb el projecte. Apareix la idea de
la realització d’un conveni marc entre ADFO i el Grup d’Interès d’Osona i el Ripollès.

5. Plantejament del curs “Diagnostic per la Imatge amb Ecografia”
Cal confirmar les dates i la programació per a la realització d’un curs/matinal referent al
“diagnostic per la imatge amb ecografia”. De moment coneixem que es farà durant el
mes de febrer i segurament en dissabte.

6. Precs i Preguntes

No hi ha precs ni preguntes.
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