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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL PENEDÈS 

Núm. d’acta: 01/11 Hora d’inici: 21.30 h Data: 17/01/11 
 

Assistents: 
Interlocutor: X Núria Coral (col.1944)   

X Núria Vidal (col. 3132) X Mònica Garcia (col.1968) x Maria Gualda (col. 7356) 
X Laura Márquez (col.3169) x Susana Valera (col. 3281) x Laura Ventosa (col. 5389) 

Membres: 

   
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Balanç d’activitats 2010. 
3. Qüestions col·legials pendents. 
4. Activitats del Grup per al 2011. 
5. Precs i preguntes. 
6. Data de la propera reunió. 

 
1. Lectura de l’acta anterior 

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. 
 

2. Balanç d’activitats 2010 
En general el balanç global de l’any és molt positiu. Tot i això, es busca reconèixer els 
punts dèbils per tal de millorar les activitats durant l’any en curs. Així doncs, amb 
respecte a: 
- 24 hores bàsquet: per temes logístics, es desconeix si hi ha edició 2011. 
- Exposició fotogràfica: es planteja repetir-la a altres grans centres de la localitat com 
són el Centre Sociosanitari Ricard Fortuny o l’Escorxador; 
- Curs d’Embenats Neuromusculars: recordem que van quedar col·legiats en llista 
d’espera i seria interessant repetir-lo, així com el Curs de nivell avançat. 
- Sopar de fisioterapeutes del Penedès: millorar la difusió pel que fa a temps i eines, per 
tal de donar-li més empenta. 

 
3. Qüestions col·legials pendents 

Queda tancada la possibilitat d’obrir un compte corrent propi del Grup per agilitzar 
tràmits.  
Es planteja parlar amb el Col·legi sobre la possibilitat d’incorporar una figura col·legial a 
les reunions del GIP, amb una freqüència de 2 cops/any per plantejar temes logístics i 
millorar la interacció.  
També es planteja realitzar una sessió/any amb un membre representant del Col·legi 
fent crida als col·legiats perquè facin patents dubtes, queixes, etc. Aquesta reunió aniria 
precedida d’alguna xerrada o conferència d’interès. 
El Grup discuteix la manera de com s’haurien de tractar i recollir les dades dels 
fisioterapeutes de la zona que estan interessats a rebre informació, i acorda parlar amb 
el Col·legi les estratègies a seguir en aquest aspecte. 

 
4. Activitats del Grup per al 2011 

Es redacta un text presentació del Grup per als diferents actes i cursos.  
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Queda pendent establir contacte amb la Comissió d’Intrusisme del Col·legi. 
Es decideix establir contacte amb el Patronat Municipal d’Esports per tal d’oferir serveis 
de Fisioteràpia a diferents actes i competicions locals o comarcals. També s’establirà 
contacte per tal de participar en els “7 cims” depenent del Club Excursionista. Respecte 
a les 24h de bàsquet, cal estar alerta per si hi ha edició 2011. 
Es parla de poder col·locar algun element publicitari a l’envelat Ajuntament durant el 
Firaentitats, o Fires de maig. 
Cada membre tria 3 conferències i 3 actes esportius de cara a la propera reunió. 

 
5. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 
 

6. Data propera reunió 
Es proposa com a data provisional el dimarts 15 febrer de 2011. 

 


