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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL PENEDÈS 

Núm. d’acta: 02/11 Hora d’inici: 21.00 h Data: 15/02/11 
 

Assistents: 
Interlocutor:  Núria Coral (col. 1944)   

 Núria Vidal (col. 3132)  Mònica Garcia (col. 1968)  Maria Gualda (col. 7356) 
 Laura Márquez (col. 

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

Membres: 

   
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Estructuració d’activitats 2011. 
3. Protocol d’actuació en el transcurs de cursos, jornades, etc. promogudes pel mateix 

Grup. 
4. Estudi de la col·laboració de fisioterapeutes en els “7 cims”. 
5. Tractament de dades. 
6. Difusió als mitjans locals. 
7. Conclusions. 
8. Precs i preguntes. 
9. Data de la propera reunió. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

Es procedeix a la lectura de l‘acta 01/11. 
 

2. Estructuració d’activitats 2011 
Es trien diversos cursos que el Grup creu d’interès per als col·legiats de la zona, i es 
posen en coneixement del Col·legi per tal que s’estudiï la seva edició al Penedès durant 
el transcurs de l’any. Aquests cursos són, per ordre de prioritat: 
1. Curs introductori de tècniques neurodinàmiques. 
2. Curs avançat d’embenats neuromusculars. 
3. Fisioteràpia conservadora de la Sd Miofascial. 
4. Curs introductori a la disfunció de l’ATM. 
5. Fisioteràpia en  arts escèniques. 

Queda pendent per a la propera reunió del Grup, el cribratge i tria de les conferències 
d’interès per l’any present, així com l’estudi de diverses activitats esportives locals de ressò 
comarcal. 

 
3. Protocol d’actuació en el transcurs de cursos, jornades, etc. promogudes pel 
mateix Grup 

Aquest protocol tindrà com a objectiu facilitar i agilitzar les tasques d’organització, 
recollida de materials, rebuda del personal docent, atenció als col·legiats, etc. de cara  a 
posar-ho en pràctica al proper Curs d’espatlla dolorosa que se celebrarà 28 i 29 de 
maig. 
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4. Estudi de la col·laboració de fisioterapeutes en els “7 cims” 
Després de constatar l’interès del Comitè Organitzador de l’acte, es comencen a definir 
les característiques de la cursa, el nombre de participants, les possibles ubicacions dels 
fisioterapeutes, els horaris d’arribada, les lesions més freqüents, les vies d’accés per 
carretera, etc. Tot això determina un nombre de fisioterapeutes, material i hores 
d’atenció als participants, que es posa en coneixement del Col·legi. 

 
5. Tractament de dades 

Després de diverses converses amb el Col·legi, es decideix que el tractament de les 
dades dels col·legiats recollides durant els cursos i conferències, serà el que venia 
determinat pel mateix Col·legi. 

 
6. Difusió als mitjans locals 

Es planteja fer una petita entrevista en mitjans locals coincidint amb el Dia Mundial de la 
Fisioteràpia per tal de difondre la professió i l’actuació del Grup. En properes reunions 
s’estudiarà amb més detall la seva viabilitat, es farà tria del/s mitjans escollits, el text, 
etc. 

 
7. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 
 

8. Conclusions 
No hi ha conclusions. 

 
9. Data propera reunió 

S’acorda com a data de la propera reunió, el 14 de març de 2011. 
 
 


