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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL PENEDÈS 

Núm. d’acta: 02/2017 Hora d’inici: 21.00 h Data: 04.05.2017 
 

Assistents: 
Interlocutor: x Núria Coral (col. 1944) x Laura Márquez (col. 3169)  
Membres: x Núria Vidal (col. 3132) x  Laura Ventosa (col. 5389)  

   
   

Convidat/s      
 

Ordre del dia 
1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Revisió del desenvolupament dels cursos que s’han fet. 
3. Revisió dels projectes oberts. 
4. Proposta de noves xerrades i sopar de fisioterapeutes. 
5. Reflexions sobre protocols de funcionament intern. 

 
1. Revisió i aprovació de l’acta anterior 
Es revisa i s’aprova l’acta anterior. 

 
2. Revisió del desenvolupament dels cursos que s’han fet 
Es revisa com ha funcionat el desenvolupament dels cursos que han tingut lloc recentment 
a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. 

 
3. Revisió dels projectes oberts 

Properament hi haurà una nova edició dels 7 cims. Revisem que ja està coordinat i que 
incorpora novetats.  
S’escull la data de l’activitat de les Festes de Sant Raimon. Serà el dijous 25 de gener a 
la tarda/vespre. Es decideix comunicar-ho al Col·legi per tal d’oferir-ho a tots els 
col·legiats. 
Es revisa el projecte d’Higiene Postural a les escoles, que ja està conclòs durant aquest 
curs acadèmic 2016/2017. Es farà una reunió amb la Mariona Junyent durant aquest 
mes de maig per oferir-lo a les escoles de la vila de cares al curs acadèmic vinent, per 
tal que entri dins el programa PSEC. 
Es parla de la possibilitat de tornar a oferir servei de Fisioteràpia durant els actes de la 
Festa Major, sense ser concloent. 

 
4. Proposta de noves xerrades i sopar de fisioterapeutes 

Tenim dos candidats per a futures xerrades, un podòleg i una psicòloga. S’intentaran dur 
a terme a partir de l’estiu. Estem valorant si fer-les coincidir o no amb el sopar. 
Es proposa fer un sopar de fisioterapeutes. Aquesta vegada sota el format de sopar 
col·loqui, per tal que els fisioterapeutes puguin conèixer els objectius del Grup d’Interès i 
expressar les seves inquietuds. 

 
5. Reflexions sobre protocols de funcionament intern 

Després d’uns quants anys de funcionament ens plantegem com s’hauria de procedir 
davant de diverses situacions: 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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• Quan es programa un curs i cap dels membres hi pot anar. 
• El procés a seguir per tal que poguessin entrar més membres al Grup d’Interès. 
• Que hi hagués una normativa en les activitats que s’organitzen en benefici del 

col·lectiu, per tal de regular el comportament dels fisioterapeutes, que no siguin 
utilitzades per un benefici privat.  

 
Interlocutora 
Núria Coral 
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