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

 
Assistents 
Interlocutor/a  David Barranco 

 Maria Vidal   Jordi Campo   Cristina Martí 
 Laura Trullols  Ma Teresa Salgado  Silvia Alavedra 

Membres 

 Laia Roca  Ana Jiménez  
Convidats  Sonia Samos  Estela Álvarez        

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Inclusió de nous membres 
3. Sopar de fisioterapeutes de l'Anoia 
4. Participació a la Fira d'Igualada 
5, Sopar de la professió ACM 
6. Creació d'un grup a Google 
7. Cursos 2014 
8. Xerrades 2014 
9. Canvi d'interlocutor  

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

 
2. Inclusió de nous membres 
S'acorda inlcoure Sonia Samos (número de col•legiat 3011) i Estela Alvarez (número de col•legiat 5209) 
com a noves integrants del grup. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3.Sopar de fisioterapeutes de l'Anoia 
Es proposa tirar endavant el projecte de realitzar un sopar on hi assisteixin el màxim nombre de companys 
de la comarca per tal de donar a conèixer el grup d'interès i coneixe'ns entre nosaltres. 
Per tal de avisar a tots els professionals es notificarà als fisioterapeutes censats a la comarca i es sol•licitarà 
publicar un anunci a “El DIT”, la revista informativa del col•legi de fisioterapeutes de Catalunya. La data 
proposada és el 18 d'octubre de 2013. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4.Participació a la Fira d'Igualada 
Enguany volem participar a la fira de setembre per tal de promocionar el col•lectiu de fisioterapeutes a la 
població general, per això ens decidim per aquest esdeveniment que ha sigut sempre un dels més 
concorreguts de la ciutat 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5.Sopar de la professió ACM 
Es proposa que enguany es torni a participar en el sopar de la professió de la Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la salut de Catalunya i Balears, per tal de donar-nos a conèixer a altres professionals sanitaris 
de la comarca. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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6.Creació d'un grup a google 
Vists els problemes que es produïen en l'enviament i recepció de correus al grup de google per part d'alguns 
membres. S'acorda crear un nou grup de google esperant que els problemes no es repeteixin i el servei de 
llista de distribució de correus funcioni perfectament per a tots els membres. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
7.Cursos 2014 
Es proposa que el pròxim any es realitzin a la ciutat d'Igualada alguns dels cursos esmentats a continuació: 
- Curs de tècniques neurodinàmiques: realitzar un curs introductori de les esmentades tècniques de 
tractament. 
- Curs de tècniques d'embenat neuromuscular (segon nivell): realitzar la continuació del curs de embenat 
neuromuscular, la primera edició del qual va tenir molt èxit i bona acollida per part dels participants. 
- Curs de tractament de fàscies: realitzar un curs introductori de les esmentades tècniques de tractament 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
8.Xerrades 2014 
Es proposa realitzar xerrades on diferents professionals sanitaris donin la seva visió d'un tema en concret i 
així permetre eixamplar la visió del tema des d'una perspectiva multidisciplinar 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
9.Canvi d'interlocutor 
Es fa efectiu el canvi de interlocutor on la interlocutora sortint és Teresa Salgado i Chia (col•legiada 5522) i 
passa a ocupar el càrrec David Barranco i Reixachs (col•legiat 8971) 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
S'aprofita per agrair a la Teresa Salgado i Chia la enorme tasca realitzada per gestionar i constituir el grup 
d'interès de l'Anoia del col•legi de fisioterapeutes de l'Anoia durant el seu primer any de funcionament. 

 
 

Data propera reunió 
7 de juny de 2013, lloc sense concretar 

 


