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www.fisioterapeutes.cat/grups_interes/          anoia@fisioterapeutes.cat 
 

GRUP D’INTERÈS DE L’ANOIA 

Núm. d’acta: 01/12 Hora d’inici: 20.00 h Data: 10-01-2012 

 
Assistents: 
Interlocutor:  Teresa Salgado   

 David Barranco  Laura Trullols  Anna Jiménez 
 Cristina Martí  Maria Vidal  Laia Roca 
 Jordi Campo  Sílvia Alavedra   

Membres: 

           
Convidats:  Manel Domingo  Gabriel Liesa  

 
Ordre del dia 
1.- Constitució Grup Interès de l’Anoia. 
2.- Descripció del funcionament del Grup. 
3.- Elecció de l’interlocutor/a del Grup. 
4.- Precs i preguntes. 
5.- Propera reunió. 

 
1.- Constitució Grup Interès de l’Anoia 
Es constitueix el Grup amb els següents membres: Teresa Salgado, Jordi Campo, Sílvia Alavedra, Laura 
Trullols, Anna Jiménez, Cristina Martí, David Barranco, Maria Vidal i Laia Roca. 

 
2.- Descripció del funcionament del Grup 
En Gabriel Liesa fa l’explicació del reglament de funcionament dels grups d’interès, que prèviament havia fet 
arribar als membres del Grup via correu electrònic.  
Comenta que, d’acord amb el reglament, el Grup s’ha de reunir, com a mínim, un cop cada tres mesos, però 
té la potestat de reunir-se amb la periodicitat que cregui convenient, amb el paràmetre d’un cop mínim cada 
tres mesos, i en el lloc i l’hora que es decideixi entre tots els membres. 
Remarca la necessitat i importància de què en cada reunió es realitzi una acta de la mateixa, amb el resum 
dels acords presos i amb aquelles preguntes o demandes que sol·licitin al CFC, i que haurà de ser enviada a 
la responsable dels grups, la Sra. Silvia Quiñonero. 
Aquesta acta haurà de ser enviada per correu electrònic a l’adreça del Grup, anoia@fisioterapeutes.cat, 
adreça que també servirà de contacte per als col·legiats que vulguin contactar amb el Grup. 
L’acta, com qualsevol qüestió que el Grup vulgui fer arribar al CFC, haurà de ser enviada per l’interlocutor/a, 
que també serà el/la responsable de fer arribar les respostes enviades pel CFC a la resta del Grup. 
En Manel Domingo comenta les funcions principals del Grup, que són: apropar la formació col·legial al 
territori i crear vincles tant amb els col·legiats de la zona com amb la població. 
Comenta que el Grup té dret a una plaça gratuïta en cada curs que es faci al territori i cada membre té un 
30% de descompte. 
La Teresa Salgado comenta que la formació es pot realitzar al centre on treballa, i en Manel comenta que 
com a compensació, el centre té una plaça gratuïta en la formació que es realitzi. 

 
3.- Elecció de l’interlocutor/a del Grup 
S’escull la Teresa Salgado com a interlocutora del Grup. La responsable de grups del CFC contactarà amb 
ella. 

 
4.- Precs i preguntes 
En Gabriel comenta que el Grup té un espai al web del CFC i que seria necessari que enviessin una 
fotografia representativa de l’Anoia. El Grup la farà arribar. 
Sense més precs ni preguntes, es clou la reunió a les 22.00 h. 

 
5.- Propera reunió 
A definir pel Grup. 

 


