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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ANOIA 
Núm. d’acta: 01/2013 Hora d’inici: 20.15 Data: 04/02/2013 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Teresa Salgado 

 Maria Vidal   Jordi Campo   Cristina Martí 
 Laura Trullols  Silvia Alavedra  Laia Roca 

Membres 

 Ana Jiménez  David Barranco  
Convidats                      

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Reunions del grup d'interès 
3. Sol·licituds al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC). 
4. Valoració del primer any del grup d'interès de l'Anoia 
5. Objectius 2013  

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

 
2. Reunions del grup d'interès 
Es proposa fer reunions del grup d'interès bimestrals o trimestrals. Atès que els diferents membres tenen 
horaris diferents, i això comporta incompatibilitats per assistir a les reunions; es proposa realitzar les 
reunions en dies de la setmana de forma intercalada per tal d'afavorir-ne la presència. Es proposa que la 
següent reunió sigui un divendres i aprofitar l'avinentesa per realitzar un sopar entre els membres del grup 
d'interès. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3.Sol·licituds al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC). 
Arran de la sol•licitud d'incorporació al grup d'interès de nous membres es vol sol•licitar al CFC: Quins són 
els procediments per tal de fer efectives les noves incorporacions i si existeix alguna limitació en el nombre 
de membres que un grup d'interès pot tenir. 
 
Es planteja si el CFC ens pot enviar una llista dels fisioterapeutes residents a la comarca, per tal de donar-
nos-hi a conèixer. Actualment només disposem de la llista de centres adscrits, la qual cosa representa tan 
sols una petita fracció dels fisioterapeutes de l'Anoia. 
 
També es sol•licita informació del procediment a seguir per tal de realitzar cursos de higiene postural en 
centres educatius. Aquests cursos varen ser descrits pel degà del CFC durant la creació del grup. Per la 
realització d'aquests cursos, el col•legi disposava d'un material en forma de presentació per tal de fer més 
didàctica les xerrades. I també saber si aquests cursos son extensibles a altres professions. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4.Valoració del primer any del grup d'interès de l'anoia 
De resultes del primer aniversari de GIACFC, es fa una petita valoració de les accions dutesa terme pel 
grup. 
– Per tal de donar a conèixer la presencia del GIACFC a altres fisioterapeutes iprofessionals de la comarca, 
es va participar en la nit de la professió de l'acadèmia deciències mèdiques. Tot i que va ser necessari per 
començar a tenir presencia dintrel'àmbit multidisciplinar, la presencia de fisioterapeutes va ser escassa ja 
que moltsfisioterapeutes no se'n havien assabentat. Per solucionar aquest problema en futurs 
esdeveniments de caire similar, es proposa disposar d'una llista de distribució pels fisioterapeutes residents 
a la comarca, ja esmentada anteriorment en les sol•licituds al col•legi de fisioterapeutes. 
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– Les propostes de realitzar una activitat urbana com una cursa popular o a la fira de setembre per tal de 
donar-nos a conèixer a la població no es van arribar a dur a terme. 
– La presència del GIACFC a la revista del col•legi de moment ha sigut escassa. Només ha aparegut una 
breu ressenya de la nit de la professió. Falta veure si en els pròxims números apareix el curs d'embenat 
neuromuscular i el seminari de reeducació de la sedestació. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5.Objectius 2013 
Com a objectius del 2013 es proposen segons els objectius pels quals es va constituir el grup: Donar a 
conèixer el Grup als Fisioterapeutes de l'Anoia, Donar a conèixer la fisioteràpia i el grup a la resta de 
professionals relacionats amb la sanitat i donar a conèixer la fisioteràpia a la població de la comarca. 
Per la qual cosa es proposa: 
– Participar en la fira de setembre 
– Participar en algun esdeveniment esportiu comarcal 
– Realitzar un sopar amb tots els fisioterapeutes residents o que treballen a la comarca de l'Anoia per tal de 
coneixe'ns. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  

 
Precs i preguntes 
Es proposa la creació d'un sots-portaveu (encara que no sigui oficial) per tal de substituir a la portaveu 
Teresa Salgado quan no tingui disponibilitat per assistir a les reunions. També es planteja fer reunions en 
altres centres a part de la clínica sant Josep 

 
 

Data propera reunió 
Sense concretar 

 


