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www.fisioterapeutes.cat 
 

GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL PENEDÈS 

Núm. d’acta: 04/10 Hora d’inici: 21.00 h Data: 09/05/11 
 

Assistents: 
Interlocutor:  Núria Coral (col. 1944)   

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

Membres: 

   
Convidat/s    

 

Ordre del dia 
1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Cursa dels 7 Cims. 
3. Curs d’Espatlla dolorosa. 
4. Planificació de conferències. 
5. Precs i preguntes. 
6. Data de la propera reunió. 

 

1. Lectura de l’acta anterior 
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 

2. Cursa dels 7 Cims 
Es fa balanç de l’actuació dels fisioterapeutes a la recent celebrada cursa. L’avaluació de 
participants, fisioterapeutes i Col·legi ha estat molt positiva, tot i ser el primer cop que es 
realitzava aquesta col·laboració. S’enviarà al Col·legi un text-resum, així com diverses 
fotografies per documentar la notícia. 
Com a detalls a millorar en edicions posteriors: 

- col·locació de plotters amb el logotip del Col·legi als lloc on s’ubiquen els 
fisioterapeutes. 

- envelats en les citades ubicacions atès que l’atenció es va realitzar a ple sol. 
- tríptics del Col·legi o de la figura del fisioterapeuta. 

 

3. Curs d’espatlla dolorosa 
Es presenta i es discuteix el protocol definitiu d’actuació del Grup en les col·laboracions 
conjuntes de l’Hospital Comarcal i el Col·legi de Fisioterapeutes, així com un llistat de 
telèfons dels responsables.  
Aquest protocol es posarà a prova els propers dies 28 i 29 de maig, en el proper Curs 
d’espatlla dolorosa. 

 

4. Planificació de conferències 
Després d’avaluar les diferents possibilitats, es decideix posposar, per a la propera reunió, 
la tria definitiva de data i tema de la propera conferència, que se celebrarà durant el segon 
semestre de l’any. 
Es buscaran noves propostes i ponents durant l’estiu. 

 

Precs i preguntes 
 No hi ha precs ni preguntes. 

 

Data propera reunió 
Es proposa com a data provisional el proper 19 de setembre. 

 


