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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ANOIA 

Núm. d’acta: 02/2015 Hora d’inici: 19.00 h Data: 30/04/2015 

 
Assistents 
Interlocutor/a  David Barranco 
Membres  Maria Vidal   Jordi Campo   Sonia Samos 

 Cristina Martí  Laura Trullols  Estela Álvarez 
 Ma Teresa Salgado  Silvia Alavedra  Laia Roca 
 Ana Jiménez   

Convidats                     
 

Ordre del dia 
1. Valoració de la curs “La gran follada” 
2. Participació del sopar de fisioterapeutes” 
3. Convertir el Grup d’Interès en associació 
4. Reunió amb el Grup d’Interès del Penedès 

 
1. Valoració de la cursa "La gran follada". 
Valorem positivament la participació a la cursa "La gran follada". El nombre de fisioterapeutes era òptim i 
també els horaris. 
Per això considerem que seria interessant repetir-ho en futures edicions.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      Tots       

 
2. Participació del sopar de fisioterapeutes 
Queda relativament poc per al sopar de fisioterapeutes de l'Anoia. Com que no tenim encara confirmació del 
ponent creiem que es podria realitzar al 19 de juny, en cas que ho confirmi. Un cop tinguem la confirmació 
redactar la carta per fer-ne difusió a través del Col·legi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Escriure la carta per enviar-la al CFC i fer-ne difusió.      Maria Vidal       

 
3. Convertir el Grup d'Interès en una associació  
Fruit de les converses amb el Grup d Interès del Penedès on ens varen comentar que allà consten com a 
entitat per tal de fer ús dels espais municipals. Considerem que seria interessant convertir el Grup d'Interès 
de l'Anoia en una entitat per tal de poder aconseguir accés a equipaments de l'espai cívic per poder realitzar 
diferents activitats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Sol·licitar informació a l'Ajuntament d'Igualada sobre els 
tràmits per poder-ho dur a terme. 

David Barranco       

 
4. Reunió amb el Grup d'Interès del Penedès 
El Grup d'Interès del Penedès ens comenta que al juny realitzaran la propera reunió. Intentarem assistir-hi  
per continuar compartint idees. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 


