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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES D’OSONA I RIPOLLÈS
Núm. d’acta: 05/2019

Hora d’inici: 20.30

h

Data: 24/10/2019

Assistents
Interlocutor/a
Membres

Cristina Font
Lídia Boix
Pau Moreno
Cristina Juvanteny

Anna Escribà
Cristina Molas
Zara Ochoa

Pau Farrés
Rosa Garcia

Convidats

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

2. Reunió amb el secretari del CFC, Daniel Jiménez. Qüestió Secció Territorial d'Osona i el
Ripollès
3. Nomenament de la persona que farà d'interlocutora amb el CFC per cobrir el lloc de la
Cristna Font
4. Proposta de formacions del CFC per al GIOR per a l'any 2020
5. Incorporació de nous o noves membres al Grup
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

Aprovada.
2. Reunió

amb el secretari CFC, Daniel Jiménez
Plantegem la qüestió del tema de la secció territorial. Quin compromís implica i quina
dedicació pertocarà per part dels membres de la secció. Acordem que ens trobarem per
començar a elaborar la presentació de la Secció. El Grup exposa propostes com ara una
Jornada de tot un dia amb taules rodones o conferències amb ponents importants, a part
de la presentació dels membres de la Secció i objectius.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Coordinació i informació.

Responsable

Data realització

Dani Jiménez 24/10/2019
i Rosa Garcia

Nomenament de la nova persona que farà d'interlocutora amb el CFC per cobrir el lloc
de la Cristna Font
Com que el passat mes de setembre la nostra interlocutora, la Cristina Font, va haver
d'abandonar el Grup per motius personals, es decideix per majoria, que la Rosa Garcia
passi a ser la nova interlocutora
3.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Rosa Garcia

Data realització

24/10/2019

Proposta de formacions del CFC per al GIOR per a l'any 2020
S'exposa al Grup les propostes de formació que ens fan arribar des del CFC per al proper
any 2020. Membres del Grup demanen aclarir les abreviatures de les formacions i saber
els docents que les impartiran. Finalment es manifesta l'interès de poder fer la formació de
recerca a Osona.
4.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Informació.

Rosa Garcia

www.fisioterapeutes.cat

Data realització

24/10/2019
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Incorporació de nous o noves membres al Grup
A causa de la baixa de la Cristina Font, es va decidir buscar més fisioterapeutes per
formar part del Grup. Després de fer la difusió per xarxes i des del CFC, s'informa que
només l'Eva Vilà està interessada a formar-ne part. Decidim que esperem fins a la
propera reunió de novembre per parlar de com s'incorporarà la nova persona al Grup.
5.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Informació.

Rosa Garcia

Data realització

24/10/2019

Precs i preguntes

Data propera reunió

La propera reunió la farem igualment amb el secretari del CFC el dia 28/11/2019.

www.fisioterapeutes.cat

