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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL PENEDÈS 

Núm. d’acta: 01/2015 Hora d’inici: 22.00 h Data: 25/02/2015 

 

Assistents 
Interlocutor/a  Núria Coral 
Membres  Mònica Garcia  Núria Vidal  Laura Màrquez 

 Susana Valera  Laura Ventosa  Maria Gualda  
Convidats                      

 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Balanç de la conferència de Coaching. 
3. Balanç de les xerrades de Salut a les escoles. 
4. Previsió d’activitats per al 2015. 
5. Relacions amb el Grup de l’Anoia. 
6. Precs i preguntes. 
7. Data de la propera reunió. 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Es revisa i s’aprova l’acta anterior. 

 

2. Balanç de la conferència de Coaching 
Destaquem que la conferència ha estat molt interessant. La durada ha estat un pèl llarga, alguns 
participants han marxat abans que acabés 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

3.Balanç de les xerrades de Salut a les escoles 
La Laura Ventosa i la Núria Vidal estan molt contentes de com han anat les xerrades. Ja en tenim 2 més 
d’encarregades per a aquest més de març. També les faran elles. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

4.Previsió d'activitats per al 2015 
Aquest any també volem col•laborar amb els 7 cims. Queda pendent que la Núria Coral es posi en contacte 
amb el Carles Ollé per gestionar-ho. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

5.Relacions amb el Grup de l'Anoia 
Avui, abans de començar la xerrada de coaching, tal i com vam quedar, ha vingut el David Barranco 
Reixachs, el coordinador del Grup de l’Anoia. La Núria Vidal li ha respost els seus dubtes i l’ha redirigit a la 
Núria Coral per a alguns temes. Encara no hem quadrat cap data per fer la trobada dels dos grups. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
No hi ha precs ni preguntes. 

 
Data propera reunió 
Tindrà lloc el dimarts 12/5/2015 com a data provisional. 

 


