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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL PENEDÈS 

Núm. d’acta: 01/2016 Hora d’inici: 21.00 h Data: 20/04/2016 

 

Assistents: 
Interlocutor: x Núria Coral (col. 1944)  Laura Ventosa (col. 5389)   
Membres: x Núria Vidal (col. 3132)   

x Laura Márquez (col. 3169)   

Convidat/s      

 

Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Valoració de l’any 2015. 
3. Higiene nasal. 
4. Curs de Mobilització del Sistema Nerviós. 
5. Salut a les escoles: elaboració d’un dossier de l’activitat i d’una nota de premsa. 
6. Difusió de la Fisioteràpia. 
7. Activitats 2016. 
8. Nous membres del Grup d’Interès del Penedès. 
9. Nous cursos al Penedès. 
10. Data Sopar de Fisioterapeutes 2016. 
11. Precs i preguntes. 
12. Data de la propera reunió. 

 

 

1. Revisió i aprovació de l’acta anterior 

Es revisa i s’aprova l’acta anterior. 

 

2. Valoració de l’any 2015 

Veure annex. 

 

3. Taller Higiene nasal 

La Laura Márquez farà de responsable. 

 

4. Proper curs: Mobilització del Sistema Nerviós 

La Laura Màrquez repassa les necessitats organitzatives del curs. Caldrà un projector. 
Caldrà fer-li saber al professor que es disposen de dues aules, una de pràctiques i una 
per teoria, per preguntar al professor com voldrà organitzar-se. Ella s’encarregarà de fer 
saber al bar que aquell cap de setmana hi haurà curs, per tal que estiguin preparats. 

 

5. Salut a les escoles 

Hi ha hagut alguns centres que s’han posat en contacte amb nosaltres per fer tallers de 
salut a les escoles. 

- Escola Cristòfol Mestre. Poden gaudir del taller mitjançant el programa PSEC de 
l’Ajuntament 

- La Granada. Se li ha enviat el dossier informatiu. La Núria Vidal els contactarà. 
- L’institut. No sabem si poden gaudir del conveni amb l’Ajuntament. Se li preguntarà 

a la Mariona en la propera reunió que tinguem amb ella. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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- Sant Martí Sarroca. Se’ls hi enviarà el dossier. 
 
Necessitat de revisar el dossier informatiu. 
 
Penjar el dossier informatiu de la web perquè sigui accessible a tothom. Preparar un breu 
text de presentació del dossier. 
Revisar el text de la noticia que es va preparar a principi de curs, per reenviar-la al 
periodista del Col·legi per tal que la reestructuri i tornar-la a enviar als mitjans de 
comunicació locals. Afegir-hi fotografies. 
 

 

6. Difusió de la Fisioteràpia 

Crear una pestanya dins del web que es digui: Difusió de la Fisioteràpia. 
Posar un enllaç directe al vídeo-resum de l’activitat del 15 de gener 2016. 
Posar-hi altre material de difusió de la Fisioteràpia, a mesura que es vagi creant. 

 

7. Activitats 2016 

Els 7 cims ja estan encarrilats. Aquesta setmana s’acaba el termini per presentar 
currículums per participar-hi. 
Es parla de proposar als administradors de la festa major de disposar de fisioterapeutes 
per als dies 30 i 31 d’agost per atendre balladors i castellers. Se n’encarrega la Núria 
Coral. 

 

8. Nous membres del Grup d’Interès del Penedès 

Es parla de la necessitat d’incorporar nous membres al Grup. 
Durant les properes activitats, els cursos del 7 i 28 de maig, es farà saber els assistents 
que poden afegir-se al Grup. 

 

9. Nous cursos al Penedès 

Es fan propostes de noves formacions a fer al Penedès. 

 

10. Sopar de Fisioterapeutes del Penedès 

Es proposa la data del 21 d’octubre de 2016. 

 

11. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 
 

12. Propera reunió. 

Tindrà lloc el 20/09/2016, com a data provisional. 
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Annex: 
 
 
Activitats 2015 Grup d’Interès en la Fisioteràpia de l’Alt Penedès 
Formació:  
- Curs de Fisioteràpia conservadora de la síndrome de dolor miofascial. Vilafranca, 26, 
27 de setembre, 17 i 18 d'octubre de 2015. 

- Abordatge amb punció seca de la síndrome del dolor miofascial. Vilafranca, 28, 29 de 
novembre, 12 i 13 de desembre de 2015. 

 

Conferències: 

- Cicle Terap(i)Tast. Cuidant la persona total del pacient. Proposta de coaching 
transformacional. 25 de febrer de 2015.  Xavi Segura.  

- Introducció a la Fisioteràpia 2.0. 13 de novembre de 2015. David Barranco. 

 

Esdeveniments esportius:  
- 24h Vòlei els Monjos: 27 de juny 2015  

- 7 cims: 3 de maig 2015  

 

Salut a les escoles: 
 

- Pau Boada 

- Dolores Piera 

 

Difusió de la Fisioteràpia: 
 
- Xerrada dirigida a la població “Moure’s i Salut”. 13 de juny 2015. 
 
 

Actes: 
- 15 de febrer 2015 
- 12 de maig 2015 
- 22 d’octubre 2015 
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