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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL PENEDÈS 
Núm. d’acta: 01/2017 Hora d’inici: 21.00 h Data: 16/02/2017 
 

Assistents 
Interlocutor/a  Núria Coral 
Membres  Laura Ventosa  Núria Vidal  Laura Màrquez 
Convidats                      

 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Xerrada. 
3. Sopar de fisioterapeutes del Penedès. 
4. Valoració de la xerrada per les Festes de Sant Raimon.  
5. Salut a les Escoles. 
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. Xerrada 
Com que l’Albert serà fora una temporada, posposem la seva xerrada per a més endavant. Proposem que el 
Joan Térmens torni a fer una xerrada, atès que la que va fer va tenir molt d’èxit. La Laura Màrquez parlarà 
amb ell per mirar de trobar una data de cares al maig 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

3.Sopar de fisioterapeutes del Penedès 
Es proposa de fer el Sopar de fisioterapeutes a la primavera, si pot ser el mateix dia que la xerrada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

4.Valoració de la xerrada per les festes de Sant Raimón 
La Laura Màrquez ha fet la xerrada, n’està contenta, atès que ha vingut gent i el feedback ha estat molt 
positiu. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

5.Salut a les escoles 
Estem pendents de renovar un any més amb l’Ajuntament de Vilafranca. 
S’ha mirat d’oferir el servei a l’Institut Alt Penedès, però la Mariona va comunicar-nos que no hi estaven 
interessats. Mirarem d’oferir-lo també a algun poble de la comarca. 
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 18/4/2017, com a data provisional. 

 
Coodinadora 
Núria Coral 

http://www.fisioterapeutes.cat/

