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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES D’OSONA I EL RIPOLLÈS 

Núm. d’acta: 01/2016 Hora d’inici: 09.15 h Data: 20/02/2016 

 

Assistents 

Interlocutor/a  Eva Cirera 
Membres  Roberta Ghedina  Mercè Roger  Cristina Font 

 Pep Ortiz  Anna Escribà  

Convidats  Lídia Boix               

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior. 
2. Valoració del Seminari de Fisioterapia Respiratòria II. 
3. Programació d'activitats. 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

Incorporació de la Lídia Boix (col 1233) com a nou membre del Grup 

 

2. Valoració del Seminari de Fisioteràpia Respiratòria II  

Iniciem fent un breu resum del Seminari de Fisioteràpia Instrumental II dut a terme per la Sra. Imma Castillo 
el passat dia 30 de gener de 2016. La participació fou de 17 assistents i en aquest s'explicà els diferents 
tipus d'aparellatge i novetats en el sector de la Fisioterapia respiratòria. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

3. Programació d'activitats    

 
3.1.  Proposta d'organització d'un Taller de reprogramació abdominal des de la Comissió ObUGi amb la idea 
de poder-lo dur a terme a Vic. Falta confirmar més detalls. 
 
3.2.  El cap de setmana vinent, el dissabte 27 de febrer es durà a terme un Meet up de Fisioteràpia 
Neurològica on es presentarà la proposta de cinc casos clínics de pacient adult per ser avaluats. En aquest 
Meet Up hi haurà una convidada: l'Associació Tàndem Team que treballa amb persones amb diversitat 
funcional. 
Alhora, s'informa que properament es presentarà un vídeo al Col·legi de Fisioterapeutes amb l'explicació de 
temes que treballen a l'Associació Tàndem Team com la sexualitat en persones amb diversitat funcional. 
 
3.3. La proposta del seminari Tècnic d'Apràxia es posposa per a l'any 2017 per falta de dates; més endavant 
es coordinarà amb la formadora. 
  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

Precs i preguntes 

      

 

Data propera reunió 

PENDENT DE CONFIRMACIÓ. 
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