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Grup d’Interès de Fisioterapeutes del Penedès 

Núm. d’acta: 05 /10 Hora d’inici: 21.00 h Data: 25/10/10 
 

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  Gabriel Liesa   

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Planificació de cursos i conferències. 
3. Balanç de les activitats 2010. 
4. Elements publicitaris durant els actes. 
5. Altres. 
6. Sopar de fisioterapeutes del Penedès. 
7. Precs i preguntes. 
8. Data propera reunió. 

 
1. Lectura de l’acta anterior 

Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta 04/10. 
 

2. Planificació de cursos i conferències de cara a l’any vinent. 
Es realitzen diferents propostes al Col·legi amb vista al proper any, així es trien els 
següents cursos:  neurodinàmica, Curs avançat de neuroembenats,  Fisioteràpia en 
ATM, levees de tensió, punció seca i punts gallet. 
Es proposa contactar amb el Sr. Ricard Montané per tal de fer una conferència. 
Tanmateix, hi ha la possibilitat de versar alguna sobre casos clínics d’una patologia 
concreta, transferències, etc. 
Sorgeix la idea d’establir lligams amb la Lliga Reumatològica, l’Hospital Comarcal, el 
Centre Sociosanitari Ricard Fortuny i el complex Aquàtic; totes són entitats amb ressò a 
la comarca. 
També es fa la tria de diferents centres escolars del Penedès per tal de realitzar-hi la 
campanya de Salut Escolar. 

 
3. Balanç d’activitats any 2010 

Es realitza un balanç de les activitats realitzades pel Grup el present any (24h de 
bàsquet, exposició fotogràfica sobre el Dia Mundial de la Fisioteràpia, Curs de 
neuroembenats).  
Es valora si han estat profitoses de cara a repetir-les el proper any, els seus 
pros/contres/defectes a millorar. 

 
4. Elements publicitaris en els actes del Grup 

Es demana al Gabriel la possibilitat de comptar amb diferents elements (tríptics, 
plotters, qüestionaris d’avaluació, etc) durant els actes, que reforcin la imatge tant del 
Grup com del Col·legi, com a promotors i organitzadors del curs, conferència, etc. 
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5. Altres temes 

Es recorda la importància del proper Sopar de fisioterapeutes del Penedès com a mitjà 
per augmentar les llistes de distribució i la base de dades de fisioterapeutes de la 
comarca. 
Es parla amb en Gabriel la possibilitat d’obrir un compte corrent del Grup per tal 
d’agilitzar les diferents qüestions econòmiques. 
El Grup comença una distribució de tasques específiques entre els seus membres a fi 
de facilitar les seves activitats futures. 

 
6. Celebració del Sopar de fisioterapeutes del Penedès 

Tindrà lloc el proper divendres 5 de novembre a les 21.00 h, al restaurant El Caliu, a 
Vilafranca del Penedès. El sopar està obert a tots els professionals que hi vulguin 
assistir, ja siguin de la comarca o no. 

 
7. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 
 

8. Data propera reunió 
S’estableix com a data provisional el 17 de gener de 2011. 
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