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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL PENEDÈS 
Núm. d’acta: 02/2018 Hora d’inici: 21.30 h Data: 19-4-2018 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Núria Coral 
Membres  Núria Vidal  Laura Màrquez  Victoria Alcaraz 
Convidats                      

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Valoració del Terapitast: Visió sistèmica per a professionals de la promoció de la salut 
3. Fisioteràpia a la Festa Major 
4. 7 Cims 
5. Terapitast i sopar de fisioterapeutes el 8 de juny  

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Es revisa i s'aprova l'acta anterior. 

 
2. Valoració del Terapitast: Visió sistèmica per a professionals de la promoció de la salut 
Estem molt contentes amb la conferència d'avui, realitzada per la psicòloga Hedi Kramer. Ens ha 
agradat molt com es creava un clima molt càlid. Ens han semblat molt interessants les aportacions 
que ha fet i com ens ha ofert una mirada diferent, des d'angles que normalment no mirem. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. Fisioteràpia a la Festa Major 
Aquesta setmana hem mantingut contactes amb el David Bueno, infermer i ballador de les gitanes 
de Vilafranca. Li hem preguntat si fan escalfament abans de ballar. Ens ha dit que alguna cosa 
fan. Li hem proposat de fer un protocol d'estiraments adaptats a les particularitats del ball de les 
gitanes. Quedem per tornar a parlar de cares a l'estiu, atès que els assaigs no comencen fins el 
juliol.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      Núria Coral estiu 2018 

 
4. 7 Cims 
El 6 de maig hi ha els 7 cims. La responsable serà la Victòria Alcaraz. 
Parlem que, per tenir una bona organització, caldria que quan arribés el material (lliteres, tape, 
cremes...), estigués repartit en 2 paquets amb un nom ben gros: Montagut i Torrelles de Foix. Ja 
que així ens estalviaríem confusions i mals entesos. 
- Per a Montagut caldria que hi anessin 2 lliteres, ja que hi aniran 2 fisioterapeutes i potser amb un 
terç de la resta del material n'hi hauria prou. 
- Per a Torrelles de Foix caldria que hi anessin les 5 lliteres restants i dos terços del material. 
També caldria assegurar-se que els fisioterapeutes que treballaran als 7 cims tinguin clar que cal 
estar a Torrelles de Foix com a mínim 10-15 minuts abans de l'hora que comencin. I per als que 
els toca ser a Montagut, caldria que tinguessin clar que Montagut està a 40 minuts en cotxe de 
distància de Torrelles de Foix. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
7 cims Victòria 6-5-2018 
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5.Terapitast i sopar de fisioterapeutes el 8 de juny 
La Laura Ventosa ha quadrat una xerrada amb el Joan Termens. Serà per al 8 de juny. Després 
de la xerrada farem el Sopar de fisioterapeutes del Penedès. Cal trobar un títol i una breu 
explicació de la xerrada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Data propera reunió 
Tindrà lloc el 5/7/2018, com a data provisional. 
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