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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL PENEDÈS 

Núm. d’acta: 03/2017 Hora d’inici: 21.30 h Data: 19/09/2017 
 

Assistents: 
Interlocutor: X Núria Coral (col.1944) X  Laura Ventosa (col. 5389)   
Membres: X Núria Vidal (col. 3132)   

X Laura Márquez (col.3169)   
Convidat/s      

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Fisioteràpia a les escoles. 
3. Fisioterapeutes seleccionats per a esdeveniments esportius. 
4. Baixa de la Laura Márquez. 
5. Valoració any 2017. 
6. Precs i preguntes. 
7. Data de la propera reunió. 

 
1. Revisió i aprovació de l’acta anterior 

Es revisa i s’aprova l’acta anterior. 
 

2. Fisioteràpia a les escoles 
Aquesta setmana la Laura Ventosa i la Núria Coral s’han reunit amb la Mariona, la 
tècnica de l’Ajuntament de Vilafranca. La Mariona ens ha comunicat que aquest any les 
xerrades les faran els fisioterapeutes de l’ambulatori.  

 
3. Fisioterapeutes seleccionats per a esdeveniments esportius 

S’arriba a la conclusió que cal transmetre un missatge unitari, sobretot pel que fa a 
quines són les tècniques de Fisioteràpia més adequades. Caldria fer una formació de 
caràcter obligatori per als fisioterapeutes que participessin en actes esportius per 
garantir que la visió de l’usuari fos uniforme. Durant els esdeveniments esportius també 
es podria repartir un tríptic per a tots els participants (p. e. el tríptic de la Comissió de 
NME). 

 
4. Baixa de la Laura Márquez 

La Laura Márquez ens comunica que no continuarà formant part del Grup d’Interès. 
 

5. Valoració de l’any 2017 
Veure annex. 

 
6. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 
 

7. Propera reunió. 
Tindrà lloc el 28/11/2017, com a data provisional. 
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Annex 
 
Activitats 2017 - Grup d’Interès en la Fisioteràpia de l’Alt Penedès 
 
Formació:  
- Emprenedoria en Fisioteràpia. Com crear i gestionar un centre privat. Vilafranca, 
3, 4 i 5 de març de 2017. 

- Curs introductori al tractament de la disfunció de l'articulació 
temporomandibular. Vilafranca, 21, 22 i 23 d’abril de 2017. 
 
Esdeveniments esportius:  
- 7 cims: 7 de maig 2017  

 

Difusió de la Fisioteràpia: 
- El Grup d'Interès del Penedès participa a les Festes de Sant Raimon. Xerrada 
dirigida a la població: “Beneficis de l'activitat física en la maduresa”, a càrrec de 
Laura Márquez, fisioterapeuta, que ens parlarà dels beneficis de l'activitat física en 
la salut de la dona en l'etapa de la premenopausa. Analitzarem les diferents 
opcions per fer una activitat física saludable i respectuosa amb el nostre cos. 
Vilafranca, 19 de gener 2017 a les 19h. 
 
Actes: 
- 16 de febrer 2017 
- 4 de maig 2017 
- 19 de setembre 2017 
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