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Departament que es reuneix (Secretaria, Dpt.. Professional, Comissió X, etc.) 

Núm. d’acta: 1/10 Hora d’inici:       Data: 26.04.2010 
 

Assistents: 
Interlocutor:       

 Núria Coral (col. 1944)  Mònica Garcia (col. 1968)  Maria Gualda (col. 7356) 
 Laura Márquez (col. 

3169) 
 Susana Valera (col. 3281)  Laura Ventosa (col. 5389) 

Membres: 

 Núria Vidal (col. 3132)   
Convidat/s  Manel Domingo  Gabriel Liesa  

 
Ordre del dia 

1. Presentacions. 
2. Objectius i tasques a realitzar. 
3. Tancament. 
4. Precs i preguntes. 
5. Data per a la propera reunió. 

 
1. Presentacions 
 

Es duen a terme les presentacions pertinents entre els representants de Junta de 
Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i els membres del Grup d'Interès 
del Penedès. 

 
 

2. Objectius i tasques a realitzar 
 
En Manel Domingo i en Gabriel Liesa expliquen a les assistents quins són els objectius 
dels grups d’interès, que no és cap altre que apropar el Col•legi a l’àrea d’influència del 
grup, mitjançant la realització de cursos i conferències, així com fer arribar el sentir i les 
necessitats dels fisioterapeutes de la zona. 
 
En Gabriel explica quin és el funcionament del grup, que precisa d’una interlocutora, que 
serà el nexe d’unió entre el Col•legi i el grup. També informa que el responsable del 
departament professional del Col•legi qe coordina els grups és en Diego Borràs i els hi 
passa el seu correu electrònic, dborras@fisioterapeutes.cat, a l’hora que també es 
poden comunicar mitjançant el seu correu electrònic vicesecretari@fisioterapeutes.cat. 
Insisteix en la importància de que, com a mínim, es reunexin un cop cada tres mesos i 
ens facin arribar l’acta conforme s’han reunit i els acords a què ha arribat. 
 
També és fa saber al grup que disposaran d’un espai al web, amb una foto distintiva de 
la zona a què pertanyen, on podran penjar informació d’interès per als col•legiats, a més 
d’una adreça de correu electrònic penedes@fisioterapeutes.cat, on els col•legiats es 
podran adreçar per contactar-hi. 
 
S’acorda que la Núria Coral serà la interlocutora del grup i deixa l’adreça del seu centre 
privat, c/ La Palma 37 de Vilafranca, com a adreça del grup de interès del Penedès per 
tal que les instal•lacions  municipals de l’Escorxador cedeixin una sala de forma gratuïta 
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per a la reunió del grup. 
 
El grup sol•licita les dades de l’enquesta que es va passar en la trobada realitzada a 
l’Espiga, per tal de saber quines són les demandes respecte a la formació que van 
exposar els assistents. 
 
S’acorda que en Gabriel realitzarà l’acta de la reunió i els hi farà arribar mitjançant el 
Diego. Aquest sol•licitarà els CV de les membres del grup, un CV resumit en una pàgina. 
També els hi farà arribar la documentació escaient. 
 

 
 
 

3. Tancament de la reunió 
 

Queda pendent de fixar la data de la propera reunió, a l’espera d’aconseguir el lloc on 
fer-la; el Diego tramitarà l’accés a l’Escorxador. Mentrestant, es continuarà  amb 
contacte via correu electrònic. 

 
 
 
 

4. Precs i preguntes 
 
No hi ha precs ni preguntes. 
 

 
 

5. Data propera reunió 
 
No es marca una data per a la propera reunió. 
 

 
 


