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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE L’ANOIA 

Núm. d’acta: 001/2020 Hora d’inici: 21:00 Data: 29/Desembre/2020 

 

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 
       

 

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

      

 

2. Seminari tècnic dermatologia 

Taller presencial sense contacte.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Parlar amb l'hospital per tenir accés a una sala. Que ens diguin 
dates i limitacions actuals. 

Jordi Regordosa       

 

3.Seminari tècnic diagnòstic diferencial lumbar 

Taller presencial 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Parlar amb l'hospital per tenir accés a una sala. Que ens diguin 
dates i limitacions actuals. 

Jordi Regordosa       

 

4.Sopar de fisioterapeutes de l’Anoia 

Preparar sopar de fisioterapeutes 2021, amb previsió de poder-lo realitzar el mes de setembre. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Fer brainstorming de possibles conferenciants. (respiratòria, 
podologia, psicologia, geriatria, tennis, hoquei, ciclisme) i 
posar-ho en comú a la propera reunió 

Tot el grup 16 de març de 2021 

 

5.Nit de la professió 

Actualment la edició de la nit de la professió 2021 segueix sense data. Possiblement serà al més 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 ciències mèdiques 

David indeterminat 

 

6.Preguntar necessitats del curs de dolor lumbar  

Determinar quines seran les necessitats del seminari tècnic  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Determinar quins són els requeriments necessaris per la 
realització del seminari.  

David immediat 
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7.Reactivar documentació per crear associació 

Atès de la impossibilitat d’aconseguir un espai en equipaments municipals, ja que no som una entitat local. 
Plantegem, tornar a intentar realitzar els tràmits de crear una entitat de fisioterapeutes de l’Anoia vinculat al 
grup d’interès.  

Tasques a realitzar Redactar els estatuts 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Redactar els estatuts que puguin ser aprovats pel col·legi de 
fisioterapeutes de Catalunya i l’ajuntament d’Igualada. La 
redacció serà en un document compartit. 

Tots 16 de març 

 
 

8. Buscar disponibilitat d’espais per cursos i conferencies a Montbui 

Comprovar si amb els canvis polítics al ajuntament tenim accés a algun dels equipaments per la realització 
de cursos i activitats- 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Parlar amb regidors del Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui. 

Inés 16 de març 

 
 

Precs i preguntes 

      

 
 

Data propera reunió 

16 de març de 2021 
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