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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES D’OSONA I RIPOLLÈS 
Núm. d’acta: 02/2016 Hora d’inici: 12.30 h Data: 03/12/16 

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

 Pep Ortiz  Anna Escribà  Lídia Boix 
Convidats                      

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Balanç de l'activitat d'hipopressius feta avui dissabte 3 de desembre de 2016 
3. Proposta d'activitats lúdiques per difondre la Fisioteràpia, organitzades des del Grup 
d'Osona i el Ripollès 2017 
4. Possibilitat d'organitzar una matinal d'ajudes tècniques 

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

 
2. Balanç de l'activitat d'hipopressius feta avui 
Fem balanç de com ha anat la prova de realitzar un Taller d'hipopressius obert a 
fisioterapeutes i al públic general. Ha estat una trobada d'un grup de vuit noies, la majoria 
fisioterapeutes, de diferents centres d'Osona i el Ripollès. Ha estat un taller de dues hores 
en el qual se'ns ha explicat el més bàsic en la teoria de la realització d'aquest tipus de 
treball i, seguidament, hem passat a la pràctica. 
El balanç ha estat molt positiu.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3.  Proposta d'activitats lúdiques per difondre la Fisioteràpia, organitzades des del Grup 
d'Osona i el Ripollès 2017  
Per tal de donar a conèixer la Fisioteràpia a la població general i també per afavorir la 
cohesió i col·laboració entre fisioterapeutes de diferents centres i àmbits, durant el 2017 
volem organtizar activitats lúdiques obertes a tothom (fisioterapeutes i no fisioterapeutes). 
De moment n'hem pensat dues: 
- Txikung - com a exercici de conciència corporal 
- Marxa nòrdica - hem comentat que seria interessant que puguéssim fer primer el Seminari 
Tècnic que hem demanat a formació i, unes setmanes després, fer l'activitat lúdica oberta 
a tothom.      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Parlar amb la responsable de Grups d'Interès del 
Col·legi. 

Eva Cirera Desembre 16 

 
4.Possibilitat d'organitzar una matinal d'ajudes tècniques 
Creiem que podria ser interessant d'organitzar una matinal on SIRIUS i diferents empreses 
de productes ortopèdics donessin a conèixer les diferents ajudes tècniques disponibles.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Acabar-ho de concretar entre el Grup i el 
responsable de Grups d'Interès del Col·legi. 

      Desembre-gener 

 
Data propera reunió 
Gener 2017. 
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