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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES D’OSONA I RIPOLLÈS
Núm. d’acta: 01/2013

Hora d’inici: 19.30h

Data: 19/06/2013

Assistents
Interlocutor/a
Membres

Eva Cirera
Roberta Ghedina
Pep Ortiz

Mercè Roger
Anna Escribà

Cristina Font

Convidats

Ordre del dia
1. Com estem al Grup d'Interès d'Osona i el Ripollès?
2. Plantejament i idees per redinamitzar el Grup.
3. Noves tasques pendents.

1. Com estem al Grup d'Interès d'Osona i el Ripollès?
Després d'un període d'inactivitat a causa de diferents motius derivats de les ocupacions laborals i personals
de tots els membres del Grup, ens plantegem com continuar i, arrel de la visita del Gabriel Liesa (secretari) i
del Ramon Aiguadé (tresorer), surten diverses opcions per redinamitzar l'activitat del Grup i el seu impacte a
les comarques d'Osona i del Ripollès.
2. Plantejament i idees per redinamitzar el Grup
− La Cristina Font proposa la posada en marxa d'un Facebook del Grup de cares al juliol d'aquest
any.
− Realització d'una conferència (setembre 2013) i de dos seminaris tècnics (un a l'octubre del 2013 i
un altre el febrer del 2014), a Vic.
− Visualització en grup de la Jornada 2.0 organitzada pel Col·legi el dia 28 de setembre.
− La Roberta Ghedina proposa fer un mailing des del Col·legi a tots els col·legiats d'Osona i el
Ripollès, informant-los de les activitats que durem a terme un cop estiguin planificades.
− Plantejament d'un seminari tècnic nou a càrrec de la Roberta Ghedina sobre “Teràpia visual en
neurologia”, organitzat per la Comissió de Neurologia del Col·legi de cares al 2014.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Posar en marxa el Facebook
Consultar a Roser Alfonso sobre seminaris tècniques i
conferències es poden portar a Vic a partir del setembre. Així
com plantejar el nou Seminari Tècnic de Teràpia Visual a
càrrec de la Roberta Ghedina.
Demanar a la Silvia Quiñonero que li passi el logotip del
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya per utilitzar-lo per
obrir el Facebook del Grup d’Interès d'Osona i el Ripollès.

Responsable
Cristina Font
Eva Cirera

Data realització
Juliol 2013
Juliol 2013

Eva Cirera

Juliol 2013

Data propera reunió
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