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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL PENEDÈS 

Núm. d’acta: 02/2015 Hora d’inici: 21.00 h Data: 12/05/2015 

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

Laura Márquez (col. 
3169) 

 Susana Valera (col. 3281)  Laura Ventosa (col. 5389) 

Convidat/s  David Barranco Reixachs (col. 8971) 

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Balanç 7 Cims. 
3. Terap(i)Tast del juny. 
4. Xerrada sobre exercici físic. 
5. 12 de Vòlei dels Monjos. 
6. Salut a les escoles. 
7. Sopar de fisioterapeutes del Penedès. 
8. Un fisioterapeuta a la Festa Major. 
9. Precs i preguntes. 
10. Data de la propera reunió. 

 
1. Revisió i aprovació de l’acta anterior 

Es revisa i s’aprova l’acta anterior. 
 

2. Balanç dels 7 cims 
Es realitza un balanç de com ha anat els 7 Cims d’enguany.  
El Carles Ollé, l’organitzador, ens va fer arribar la seva satisfacció pel que fa al treball 
dels fisioterapeutes. També ens va fer arribar unes fotos. 
S’observa que un dels llocs on treballaven els fisioterapeutes, no disposava de protecció 
del sol. 
La Núria Coral es posarà en contacte amb el Carles Ollé per veure si es pot solucionar 
de cara a properes edicions. 
 

Trucar a la Thais 615603671 
 

 
3. Terap(i)Tast 

El dissabte 13 de juny hi ha el Terap(i)Tast sobre artteràpia. Està tot lligat. 
Es fan propostes per a properes xerrades. 

  
 

4. Xerrada sobre exercici físic 
El dissabte 13 de juny hi ha la xerrada sobre exercici físic a l’Escorxador dins el marc de 
Vilafranca Capital Cultural 2015, se n’encarregarà la Núria Coral. 
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5. 12 hores de Vòlei dels Monjos 

Rebem la petició dels Monjos de tornar a participar en l’esdeveniment. La persona de 
contacte serà la Susana Valera, com en les anteriors edicions. 

 
6. Salut a les Escoles 
Es realitza un balanç de com ha anat les xerrades realitzades a Salut a les Escoles.  
Han quedat pendents unes quantes xerrades a realitzar per l’any que ve. 
S’han fet un parell de reunions amb la Mariona Junyent de l’Ajuntament per acabar de 
perfilar la informació que es fa arribar a les escoles. 
Es parla de realitzar una notícia per fer arribar als setmanaris locals per difondre la feina 
realitzada. 

  
 

7. Sopar de fisioterapeutes del Penedès 
Fixem la data per al proper Sopar de fisioterapeutes del Penedès per al 13 de novembre 
de 2015. Buscarem un restaurant per poder fer el sopar.  
Quedem amb el David Barranco que ell realitzarà la xerrada abans del Sopar, el tema serà 
el 2.0. 

 
8. Un fisioterapeuta a la Festa Major 
La Núria Vidal proposa parlar amb els administradors de la Festa Major per oferir-los servei 
de Fisioteràpia durant les actuacions castelleres. 

 
9. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 
 

10. Propera reunió 
Tindrà lloc el 15/09/2015 com a data provisional. 

 


