
RE 5.5/01-01 
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 1 de 2 

 

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

GRUP D’INTERÈS DE L’ANOIA 

Núm. d’acta: 005 Hora d’inici: 20.00 h Data: 12.07.2012 

 
Assistents: 
Interlocutor:  Teresa Salgado   

 David Barranco Laura Trullols Ana Jiménez 
Cristina Martí Maria Vidal  Silvia Alavedra 

Membres: 

Jordi Campo   
Convidats:                      

 
Ordre del dia 
1.- Comunicar informació tractada en reunió AC Mèdiques. 
2.- Decidir fotografia identitat del Grup d’Interès de l’Anoia i curs embenat. 
3.- Comunicar preu estand Fira Igualada. 
4.- Precs i preguntes. 
5.- Propera reunió. 

 
1.- Comunicar informació tractada en reunió AC Mèdiques 
Es comunica la reunió feta el passat dia 4 de juliol amb els integrants interdisciplinaris de l’ACM i les parts 
que configuren el sopar de la professió, que enguany incorporarà la nostra professió: la Fisioteràpia. L’acte 
serà el dia 26 d’octubre al Restaurant Sessoliveres d’Igualada. Es  farà menció a professionals sanitaris que 
han realitzat la seva trajectòria laboral a la comarca de l’Anoia, es farà menció especial als residents i, 
enguany i per primer cop, es posa a concurs una beca formativa de 1.500 euros (enviem pdf al Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya). 

 
2.- Decidir fotografia identitat del Grup d’Interès de l’Anoia i curs embenat 
La Teresa Salgado enviarà la fotografia d’identitat del Grup (globus) a la Roser Alfonso. 
 
Els integrants volen saber el preu del curs abans de dir si poden fer-ho i reservar plaça. 

 
3.- Comunicar preu estand Fira Igualada 
Estand de 4x3= 500 € 
  
Com a CFC: 364 € 

 
4.- Precs i preguntes 
Vers el preu d’aportació al sopar professió, demanar al CFC el cens de fisioterapeutes que treballen a 
l’Anoia, amb la finalitat de ser presents a la Fira d’Igualada (tenir en compte la visió del grup). 
Es decideix fer un sopar, el primer, com a grup d’interès després de la propera reunió per tal de conèixer-nos 
millor. 

 
5.- Propera reunió 
Ho decidirem quan sapiguem el preu d’ACM i la resposta del CFC. 

 
 
 


