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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES D’OSONA I RIPOLLÈS
Núm. d’acta: 07/2019

Hora d’inici: 20.45 h

Data: 28/11/2019

Assistents
Interlocutor/a
Membres

Cristina Font
Lídia Boix
Pau Moreno
Cristina Juvanteny

Convidats

Daniel Jiménez

Anna Escribà
Cristina Molas
Zara Ochoa

Pau Farrés
Rosa Garcia

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

2. Creació nova Secció Catalunya Central (Dani Jimenez). Creació de l'acte de presentació amb la 2a
Jornada de l'Eix Transversal.
3. Propera Assemblea del Col·legi Fisioterapeutes de Catalunya i reunió de seccions.
4. Informació sobre un cas d'intrusisme proposat per la Cristina Molas.
5. Recordatori de les dates formació.
6. Incorporació dues persones noves al Grup.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

Aprovada.
2. Creació nova Secció Catalunya Central (Dani Jimenez). Creació de l'acte de presentació amb la

2a Jornada de l'Eix transversal.
1. El secretari del Col·legi de Fisioterapeutes, Daniel Jiménez, ens explica que el proper 17 de
desembre sortirà com a punt de l'assemblea la creació de la nova Secció de la Catalunya
Central, que la conformaran els grups d'Osona-Ripollès i Bages-Berguedà.
2. Parlem sobre la presentació de la nova Secció zona Osona i Ripollès. Es fa una proposta
coincidint amb la realització de la 2a Jornada de l'Eix Transversal.
PROPOSTA:
* 2a Jornada de l’Eix transversal (OSONA):
- Dia de la jornada: El proper 30 de maig de 2020.
- Proposem una jornada que durarà tot el dia. Matinal de ponències i tarda de
tallers o workshops.
- Els col·legiats pagaran 5€ d'inscripció.
- Es demana realitzar la jornada a la UVIC per donar millor resposta al possible
aforament.
- Es proposen ponècies prenent com a referència models inclusius a altres abordatges o
bé sobre raonament clínic.
PROPOSTA DE PONENTS I DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LA JORNADA:
Matinal de quatre ponències sobre raonament clínic i una cinquena ponència a la tarda, totes elles
de temàtiques diferents. Les persones que faran les ponències també faran dos torns de tallers a la
tarda. En total es faran dos torns de cinc tallers o workshops. Els assistents podran triar un taller del
primer torn i un del segon.
•
Fisioteràpia musculoesquelètica. Ponent: Clara Bergé
•
Fisiosexologia. Ponent: Marta Torrón
•
Fisioteràpia cardiorespiratòria. Ponent: Elena Jimeno
•
Fisioteràpia neurològica. Ponent: ? PENDENT. Estimulació basal, estimulació neurològica
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•

UEN (Vall d’Hebron).
Fisioteràpia en Geriatria. Ponent: Lluís Soto (projecte Àgil) Màster investigació.

* 2a Jornada de l’Eix Transversal: Distribució horària de la jornada.
9:00-9:30: Presentació de la Jornada amb el degà i el secretari del Col·legi de
Fisioterapeutes, Ramon Aiguadé/ Dani Jimenez
9:30-10:30: 1a ponència
10:30-11:30: 2a ponència
11:30-12:00: Descans (Esmorzar a càrrec del Col·legi?)
12:00-13:00: 3a ponència
13:00-14:00: 4a ponència
14:00-15:00: Dinar
15:00-16:00: 5a ponència
16:15-17:45: 1r torn de tallers o workshop
18:00-19:30: 2n torn de tallers o workshop
Restem pendents que el Dani Jiménez ho comenti amb la Junta de Govern. Abans de que acabi
l'any farem una nova reunió per tal de seguir avançant amb la proposta.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Planificació.

Dani Jiménez

Data realització

28/11/2019

3.Assistència a la propera assemblea del 17 de desembre del Col·legi de fisioterapeutes de

Catalunya i reunió trimestral de les seccions
Es demana als components del Grup si algú pot assistir a la reunió trimestral de seccions i a
l'assemblea del proper 17 de desembre, al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. S'acorda que hi
assistiran la Cristina Juventeny i la Rosa Garcia. Els altres membres no hi podran assistir.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Informativa.

Rosa Garcia

Data realització

28/11/2019

4.Informació sobre un cas d'intrusisme proposat per la Cristina Molas

La Cristina Molas ens presenta un cas d'intrusisme. Passem la informació a en Dani Jiménez que
el farà arribar al Grup de Treball d'Intrusisme del Col·legi.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Informativa.

Cristina Molas

Data realització

28/11/2019

5.Recordatori de les dates formació

S'explica al Grup les dates de proposta de les formacions de mobilització del sistema
nerviós (tècniques neurodinàmiques) i la de cervicals.
Es decideix que de la proposta de dates, que la formació de mobilització de sistema nerviós sigui
el 15-17 de maig. Pel que fa al Curs de cervicals es proposa el 26-27 de setembre, perquè la
proposta del 19-20 de setembre coincideix amb Música Viva de Vic.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Informativa.

Rosa Garcia

Data realització

28/11/2019

6.Incorporació de dues persones noves noves al Grup

Acordem que a la propera reunió ja s'incorporaran l'Eva Vila i la Sandra Rierola.
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Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Informativa.

Rosa Garcia

Precs i preguntes

Data propera reunió

www.fisioterapeutes.cat

Data realització

28/11/2019

