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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ANOIA 
Núm. d’acta: 01/21 Hora d’inici: 21.00 h Data: 29/Juliol/2021 

 
Assistents 
Interlocutor/a  David Barranco 
Membres  Maria Florensa 

Claramunt  Inès Vallès Tresserras  Jordi Regordosa Motos 

 Anna Ortiz Roca  Carla Comamala Balada  Gemma Rica Escriche 

Convidats                      
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior. 
2. Canvis del Grup d’Interès.  

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

 
2. Canvis del Grup d’Interès 
S’eliminen Carla Comamala i Gemma Rica del Grup d’Interès. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
        

 
3. Estat dels espais disponibles 
S’ha parlat amb l’hospital i demanen 250 € per disposar de les instal·lacions mig dia per poder realitzar els 
seminaris tècnics. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Jordi Regordosa       

 
3. Reformulació de difusió de la fisioteràpia a nivell comarcal 
Començar a pensar estratègies per difondre la fisioteràpia a nivell local. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Planificar pluja d’idees que siguin viables per a la difusió de 
la fisioteràpia.  

Tots       

 
4. Reunió amb coordinació del Col·legi per definir el Grup d’Interès  
Els integrants del Grup d’Interès voldrien realitzar una reunió presencial o telemàtica amb el Col·legi de 
Fisioterapeutes per redefinir els seus objectius. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tot el grup 16 de març de 2021 

 
5. Nit de la professió 
Actualment encara no sabem si es realitzarà la Nit de la professió de l’any 2021, en la qual el CFC hi 
participava. Actualment està previst a per al 8 d’octubre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Esperar la informació de la Junta de la filial de l’Anoia de 
l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques per fer-ne difusió quan 
tinguem la informació definitiva. 

David Indeterminat 
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6. Contactar amb diari local per fer difusió de la fisioteràpia 
Utilitzar contingut del CFC per difondre la fisioteràpia.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb els diferents diaris locals per saber si és 
possible fer alguna col·laboració.   

Inès Immediat 

 
7. El vermut dels fisioterapeutes 
Atès de la impossibilitat d’aconseguir un espai, considerem la possibilitat d’organitzar mini-reunions.  
Tasques a realitzar Redactar els estatuts. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Considerant que no trobem espais per fer reunions si no som 
entitat, comencem a pensar en crear mini-reunions entre 
fisioterapeutes de caire informal on hi pugui assistir qualsevol 
fisioterapeuta.  

Tots  

 
Precs i preguntes 
      

 
Data propera reunió 
21 d’octubre de 2021. 
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