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ACTA DE REUNIÓ 

GRUP D’INTERÈS DEL PENEDÈS 
Pàgina 1 de 1 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

GRUP D’INTERÈS DEL PENEDÈS 

Núm. d’acta: 06/11 Hora d’inici: 21.00 h Data: 17/10/2011 
 

Assistents: 
Interlocutor:       

X Núria Coral  X Mònica Garcia X Maria Gualda  
 Laura Márquez   Susana Valera  X Laura Ventosa  

Membres: 

 Núria Vidal    
Convidat/s        

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Estructuració del projecte de Salut Escolar 2011-12. 
3. Planificació del Sopar de Fisioterapeutes del Penedès 2011. 
4. Planificació de conferències 2011-12. 
5. Precs i preguntes. 
6. Data propera reunió. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

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

2. Projecte de Salut Escolar 2011-12 
Es parla de l’estructuració de les xerrades, el públic a qui s’adreçaran. El Grup mostra 
interès en la difusió que es farà de l’actuació als centres escolars i les dates 
aproximades del termini de presentació del projecte. S’enumeren els centres educatius 
on es pretén fer. Encara no es coneix en quina data el Grup firmarà el projecte a 
l’Ajuntament. Es planteja fer difusió de la nostra actuació als mitjans de comunicació 
locals i al web col·legial. Interès perquè la Borsa de Treball mostri preferència pels 
col·legiats de la comarca. 

 
3. Planificació del Sopar de Fisioterapeutes del Penedès 

La data de celebració serà el proper 11.11.11, al Restaurant el Caliu (Vilafranca del 
Penedès). Es podran consultar detalls, preus i reserves al web col·legial  i a la pàgina de 
Facebook del Grup, a on, a més a més, es podrà consultar el menú. El sopar està obert 
a tots els fisioterapeutes que s’hi vulguin inscriure. 

 
4. Planificació de conferències 2011-12 

S’acorda adreçar-se a diversos companys de la comarca, que treballen en àmbits com la 
hidroteràpia (què aconsellem/prohibim als pacients que facin quan els diem “vagin a 
nedar”), la reeducació del sol pèlvic, etc. 

 
5. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 
 

Data propera reunió 
S’acorda com a data provisional el  gener de 2012. 

 


