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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ANOIA 
Núm. d’acta: 01/22 Hora d’inici: 21.00 h Data: 21/gener/2022 

 
Assistents 
Interlocutor/a  David Barranco 
Membres  Maria Florensa 

Claramunt  Inès Vallès Tresserras  Jordi Regordosa Motos 

 Anna Ortiz Roca   

Convidats                      
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Dia de reunió amb el CFC 
3. La Mariona deixa el GI 
4. Cerca de locals 
5. “Miniquedades” de fisioterapeutes 
6. Membre del jurat de la filial de l’Anoia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 

  
 

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

 
2. Dia de reunió amb el CFC 
S’acorda fer una reunió amb el Col·legi de Fisioterapeutes via online o presencial. Preferiblement un 
divendres de febrer excepte el dia 18. A concretar pel Col·legi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
        

 
3. La Mariona deixa el GI 
De moment decidim no fer convocatòria de més membres fins que tinguem major activitat.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
        

 
4. Cerca de locals  
Iniciem cerca de locals per realitzar els seminaris tècnics. Actualment s’ha obert un nou espai per a 
empresaris de Santa Margarida de Montbui, la Inés comprovarà si és adient per fer-hi cursos. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Inés Vallès  

 
5. “Miniquedades” de fisioterapeutes 
Es proposa realitzar ‘quedades’ de fisioterapeutes de l’Anoia de forma periòdica amb l’objectiu d’incrementar 
la comunicació entre fisioterapeutes de la comarca. Seran de caire informal i lúdiques en algun espai com 
cafeteries. Anirem programant via whatsapp intern del Grup d’Interès. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Realitzarem la primera ‘quedada’ la primera setmana d’abril.   A concretar lloc i hora 

 
6.  Membre del jurat de la filial de l’Anoia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 
La filial de l’Anoia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques sol·licita un membre de cada col·legi professional 
per fer de jurat per a la beca i el premi a la recerca que concedeix cada any.  
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
 
 
 

Precs i preguntes 
      

 
Data propera reunió 
A la reunió amb el CFC. 
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