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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL PENEDÈS 

Núm. d’acta: 04/2014 Hora d’inici: 21.00 h Data: 10/12/2014 

 
Assistents: 
Interlocutor: x Núria Coral (col. 1944)     
Membres: x Núria Vidal (col.  3132)  Mònica Garcia (col. 1968) x Maria Gualda (col. 7356) 

x Laura Márquez (col. 3169)  Susana Valera (col. 3281)  Laura Ventosa (col. 5389)

    
Convidat/s      

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Balanç de les dues últimes conferències 
3. Balanç del Sopar de Fisioterapeutes del Penedès. 
4. Balanç de l’any 2014. 
5. Previsió d’activitats per al 2015. 
6. Relacions amb el Grup d’Interès de l’Anoia. 
7. Precs i preguntes. 
8. Data de la propera reunió. 
9. Annex: activitat 2014. 

 
1. Revisió i aprovació de l’acta anterior 

Es revisa i s’aprova l’acta anterior. 
 
2. Balanç de les dues últimes conferències 
Per primera vegada obsequiem als ponents amb un detall propi del Penedès, un petit lot 
de vi i cava. 

 Tècniques de protetització. Carlos Lázaro.  

Conferència molt interessant. Valoració positiva de l’exposició, material i del ponent. 
Lamentem la manca de difusió de l’acte, que limita l’assistència a 6 persones que 
valoren molt positivament la sessió. 
 

 Córrer ràpid, de gust i sense lesionar-se. Àlex Álvarez i Albert Carrère. 

Desperta molt d’interès i ampliem les inscripcions de 20 a 55. Destaquem la 
professionalitat dels ponents, grans coneixedors de la matèria, que van fer arribar el 
contingut al públic mantenint l’interès i la interacció durant les dues hores i mitja de 
conferència. 

 
 
3. Balanç del Sopar de Fisioterapeutes del Penedès 

 Celebrem la 8a edició del Sopar de Fisioterapeutes del Penedès en acabar la sessió 
del Terap(i)Tast. Una bona vetllada recordant anècdotes i parlant, entre d’altres 
coses, de la nostra professió. 
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4. Balanç del 2014 
Veure annex. 

 
5. Previsió d’activitats per al 2015 

 Sessions Terap(i)Tast programades: 

o  ArTeràpia 

o Coach 

 Cloenda Terap(i)Tast. Proposem darrera sessió del Terap(i)Tast amb visita 
a caves. 

 Conferències: 

o Demanem el Seminari d’Abordatge multitècnic del bruxisme. 

 Cursos/seminaris: 

o Demanem al Col·legi els cursos pendents d’anys anteriors.  

o Demanem el Seminari de Reprogramació abdominal. 

o Demanem Curs de suport vital basic i desfibril·lació externa 
semiautomàtica. 

o Programat Curs de Fisioteràpia conservadora de la síndrome del 
dolor miofascial, a HCAP. 

 
 
6. Relacions amb el Grup d’Interès de l’Anoia 

 
El Grup d’Interès de l’Anoia mostra interès per conèixer-nos i proposem reunir-
nos amb ells durant el primer trimestre del 2015. 

 
7. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 
 
8. Propera reunió 

Tindrà lloc el dimarts 17/2/2015 com a data provisional. 
 
9. Annex: Activitats 2014 
Formació 

- 29 de març de 2014, Curs d’Abordatge terapèutic de l'extremitat superior i 
la funció manual en nens amb afectació unilateral. Influència de la teràpia 
restrictiva i l'entrenament bimanual en el millor funcionament i integració de 
l'extremitat afectada en activitats funcionals. 
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- 30 i 31 de maig de 2014: Curs d'Introducció al concepte CORE 

Esdeveniments esportius 

- 24h Vòlei els Monjos: 28/06/2014 
http://www.fisioterapeutes.cat/serveis/treball/ofertes/oferta.asp?id=339
2  

- 7 cims: 4-5-2013 
http://www.fisioterapeutes.cat/serveis/treball/ofertes/oferta.asp?id=333
3  

Conferències 

- 30 d'octubre de 2014: Cicle Terap(i)Tast. Tècniques de protetització. Carlos 
Lázaro. Tècnic ortopèdic. 

- 21 de novembre 2014: Córrer ràpid, de gust i sense lesionar-se. Àlex 
Álvarez i Albert Carrère. Fisioterapeutes. 

Sopar 

- 21 de novembre de 2014 

Reunions 

 4 de febrer 2014 
 15 de maig 2014 
 30 de setembre 2014 
 10 de desembre 2014 

 
 

 


