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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL PENEDÈS 

Núm. d’acta: 4/2018 Hora d’inici: 21.00 h Data: 9-10-2018 

 

Assistents 

Interlocutor/a  Núria Coral 
Membres  Núria Vidal  Laura Ventosa  Victoria Alcaraz 

Convidats                      

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Seminari tècnic  
3. Terapi-Tast amb el podòleg Joan Termens 
4. Sopar de fisioterapeutes el 9 de novembre  
5. Fisio-Tast al març 
6. Baixa de la Victòria Alcaraz 

 

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

Es revisa i s'aprova l'acta anterior. 

 

2. Seminari tècnic 

Al febrer tindrem un seminari tècnic sobre el sistema vestibular. Confirmen la seva assistència la Núria Vidal 
i la Laura Ventosa. Per a una bona gestió ens cal saber si la formació serà teòrica o pràctica. 
  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Responsable del seminari tècnic. Núria Vidal Febrer 2019 

 

3.Terapi-Tast amb el podòleg Joan Termens 

La Laura Ventosa ha pogut lligar una xerrada per part del podòleg Joan Termens. La data acordada és el 9 
de novembre a les 19.00 h. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

- Ens cal una breu descripció de la xerrada. 
- Reservar una sala a l'Escorxador. 

Laura Ventosa 
Núria Coral 

      

 

4. Sopar de fisios el 9 de novembre 

Després de la xerrada del podòleg farem el sopar de fisioterapeutes del Penedès. Serà el 9 de novembre a 
les 21.00 h al Restaurant Sensacions de Vilafranca del Penedès.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Reservar el restaurant. 
Quadrar un menú tancat. 

Laura Ventosa       

 

5. Fisio-Tast al març 

Li proposem a la Victòria Alcaraz si pot fer una xerrada, atès que ella és experta en aparell respiratori i 
creiem que aquest és un tema que pot interessar, l'animen a què ens faci un Fisio-Tast 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Redactar un títol i una breu explicació de la xerrada Victòria Alcaraz 13-3-2019 

 

6. Baixa de la Victòria Alcaraz 

La Victòria ens comunica que deixa de formar part del Grup d'Interès en la Fisioteràpia del Penedès. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 

 

Data propera reunió 

Tindrà lloc el 13/3/2019, com a data provisional. 
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