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Grup d’Interès de Fisioterapeutes del Penedès 

Núm. d’acta: 03/10 Hora d’inici: 21.00 h Data: 21.06.2010 

 
Assistents: 
    

 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    

 
Ordre del dia 
1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Últims detalls en l’organització de les 24h de bàsquet. 
3. Creació del Grup de Facebook. 
4. Planificació del Curs d’embenats neuromusculars. 
5. Exposició fotogràfica. 
6. Organització d’un sopar de presentació del Grup. 
7. Precs i preguntes. 
8. Data de la propera reunió. 

 
1. Lectura de l’acta anterior 

Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta 02/10. 
 

2. Últims detalls en l’organització de les 24h de b àsquet 
Queda acordada la presència de fisioterapeutes col·legiats en la celebració de l’acte, 
així com les condicions de la seva actuació. El Grup es farà càrrec de la difusió 
mitjançant fotografies i un text resum de l’acte que es podrà consultar al web col·legial. 

 
3. Creació del Grup de Facebook 

Es crea un Grup de Facebook anomenat “Fisioterapeutes del Penedès”. Aquesta 
pàgina estarà destinada a la difusió de notícies, anuncis, Borsa de treball, cursos i 
conferències, sopars o diferents aspectes del món de la Fisioteràpia a la comarca o a 
fora. També pretén ser una eina directa de comunicació del col·legiat amb el Grup. 

 
4. Planificació del Curs d’embenats neuromusculars 

Entre d’altres aspectes, es parla de les negociacions amb el Col·legi, localitzacions, 
dates. 
La seva difusió es repartirà entre el web del Col·legi, via correu electrònic i Facebook. 

 
5. Exposició fotogràfica 

De cara a promocionar el Dia Mundial de la Fisioteràpia, s’organitzarà una exposició 
amb les fotografies guanyadores del Concurs que celebra el Col·legi. Les dates exactes 
de l’acte encara estan per concretar, però voltaran el dia 8 de setembre. 

 
6. Organització d’un sopar de presentació del Grup 

Es planteja la celebració d’un sopar a fi de donar a conèixer la formació del Grup de 
Fisioterapeutes del Penedès, que els professionals de la comarca puguin parlar 
directament de les seves inquietuds i expectatives. Es proposen dates i ubicacions. 
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7. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 
 

8. Data propera reunió 
A priori es fixa el 13/09/10 com a data per a la propera reunió. 

 
 


