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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL PENEDÈS 

Núm. d’acta: 1/2019 Hora d’inici: 9.15 h Data: 12-4-2019 

 

Assistents 

Interlocutor/a  Núria Coral 
Membres  Núria Vidal  Laura Ventosa  Ma del Mar Puig 

Convidats                      

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Presentació del Grup 
3. Inclusió dins del Grup 
4. Valoració Terapi-Tast 
5. Valorarió seminari  
6. 7 Cims 
7. Properes activitats 
8. Nous projectes 
9. Balanç de les activitats dutes a terme durant el 2018 
10. Baixa de Núria Coral Ferrer 

 

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

Es revisa i s’aprova l’acta anterior. 

 

2. Presentació del Grup 

Arran de la crida de fisioterapeutes per a formar part del GIS Penedès, ens fan saber el seu interès la Mar 
Puig Esteban i el Marc Aresté López. El Marc no pot acudir a aquesta reunió i quedem que s’afegirà a la 
propera. Li expliquem a la Mar com funciona el Grup, les reunions periòdiques per organitzar els actes 
dirigits a la població de difusió de la Fisioteràpia i també de dirigits a fisioterapeutes.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

3. Inclusió dins del Grup 

A partir d’avui comptem amb un nou membre dins el grup: Mar Puig Esteban, col·legiada núm 7017. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

4. Valoració Terapi-Tast      

El 8 de febrer hi va haver el Terapi-Tast amb el podòleg Joan Tèrmens. Com sempre, el Joan ens va 
explicar coses molt interessants que van fer que els assistents es quedessin amb ganes d’una altra 
conferència.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

5. Valorarió seminari 

El matí del 9 de febrer hi va haver el Seminari de Vestibular. La coordinació amb l’HCAP va ser correcte i les 
explicacions del Santiago Crucci molt profitoses. Els assistents van destacar que, tot i les poques hores de 
durada del seminari, en van treure molt profit atès que es van aclarir molts dubtes. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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6. 7 Cims 

Després d’una llarga i dilatada comuniació amb els 7 Cims, finalment la setmana passada ens van 
comunicar que no comptarien amb el servei de Fisioteràpia coordinat pel CFC. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

7. Properes activitats 

El CFC ens ha informat que el proper curs que es farà al Penedès serà el cap de setmana del 15-16 de juny 
amb el títol "Teràpia Manual en neuropaties del membre inferior", amb Arturo Such. La Laura Ventosa 
s’ofereix com a responsable de l’esdeveniment. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

8. Nous projectes 

Parlem de nous actes que es podrien fer. 
La Mar ens explica que al Vendrell hi ha més gent interessada a formar part del Grup: l’Hilda Carafa 
Rodríguez, la Irene Nicolàs García i la Cristina Fernández López. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

9. Balanç de les activitats dutes a terme durant el 2018 

Activitats 2018: 
 
Formació: 
- Seminari d'Integració de les 4M, 27 de gener 2018 
- Seminari de Dermatologia per a fisioterapeutes, 26 de maig 2018 
- Curs d’Actualització en Fisioteràpia respiratòria, 16 i 17 de juny 2018 
 
Conferències: 
- Terapi-Tast: Visió sistèmica per a professionals de la promoció de la salut, impartida per la psicòloga Hedy 
Kramer, 19 d'abril 2018 
 
Esdeveniments esportius: 
- 7 cims: 6 de maig 2018 
- 12h vvòlei dels Monjos: 7 de juliol 2018 
 
Actes: 
- 24 de gener 2018 
- 21 de febrer 2018 
- 19 d'abril 2018 
- 9 d'octubre 2018 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

10. Baixa de Núria Coral Ferrer 

La Núria Coral ens comunica que no continuarà formant part del Grup d’Interès 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 al maig, com a data provisional. 
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