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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL PENEDÈS 
Núm. d’acta: 03/2012 Hora d’inici: 21.00 h Data: 15/05/2012 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Núria Coral 

 Mònica Garcia  Núria Vidal  Laura Màrquez Membres 
 Susana Valera  Laura Ventosa  Maria Gualda  

Convidats                      
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. 7 cims. 
3. Curs ATM edició Penedès. 
4. Educació a les escoles. 
5. 12h de Volei Monjos. 
6. Tallers i xerrades. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
S’aprova l’acta de la reunió anterior. 

 
2. 7 Cims 
Es parla de la mala organització de la cursa. Els horaris que van tenir els fisioterapeutes no van ser els 
adequats, tot i que el Grup va fer una proposta d’horaris al Col•legi.  
Els corredors van fer queixes de que, a les 18.00 h (que era quan més afluència de corredors hi havia), els 
fisioterapeutes ja van plegar.  
Per una incidència se l'empresa de missatgeria, no va arribar el material del Col·legi i els fisioterapeutes van 
haver d’espavilar-se i portar el seu material.  
Pendent saber valoració per part de l’organització de la marxa. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3.Curs ATM 
S’anul•la per manca d’inscripcions, se suposa per les dates. Pendent de tornar a proposar. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4.      
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5.Educació a les escoles 
Es parla amb el Dani Borrell (membre de l’Ajuntament) el qual crea una agenda d’activitats per a les escoles 
per al curs vinent en la qual està inclòs el projecte de les escoles. Es decideix que a les 5 primeres escoles 
les xerrades seran gratuïtes.  
Pendent de saber si s’han portat a terme les xerrades a les escoles escollides pel Col•legi (Montagut i 
Monjos). 
Realitzar primer contacte amb els ajuntaments del Baix Penedès per ampliar el projecte.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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6.12h de Volei 
L’organització de l’esdeveniment ens demana la possibilitat de tenir 1 o 2 fisioterapeutes de 16.00 h a 21.00 
h. Pendent de saber si aquests fisioterapeutes els pagaria el Col•legi. La data és el 30 de juny de 10.00 h a 
21.00 h.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
7. Tallers i xerrades 
Es parla d’iniciar un cicle de xerrades i tallera per part d’altres professionals (optometristes, psicòlegs, etc.) 
per als fisioterapeutes i el públic en general de la comarca. Pendent de posar nom a la iniciativa. Primer 
nom proposat: Fisiocicles: tastos conceptuals 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  

 
Precs i preguntes 
No hi ha precs ni preguntes. 

 
 

Data propera reunió 
S’acorda com a data provisional el 2 d’agost de 2012. 

 


