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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL PENEDÈS 
Núm. d’acta: 2/2018 Hora d’inici: 20.30 h Data: 22-2-2018 

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

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Presentació del Grup. 
3. Inclusió dins del Grup. 
4. Valoració Curs de Respiratori. 
5. Terapitast. 
6. Fisiotast. 

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

 
2. Presentació del Grup 
Arran de la crida de fisioterapeutes per a formar part del GI Penedès, ens fa saber el seu interès la Victòria 
Alcaraz Serrano. Li expliquem com funciona el Grup, les reunions periòdiques per organitzar els actes, 
dirigits a la població de difusió de la Fisioteràpia i també de dirigits a fisioterapeutes.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. Inclusió dins del Grup 
A partir d’avui comptem amb un nou membre dins el Grup: la Victòria Alcaraz Serrano, col·legiada núm. 
8909. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Valoració Curs de Respiratori 
Aquest cap de setmana hi havia programat el Curs de Respiratori a l’HCAP. Es va anul·lar a l'últim moment. 
Després d’analitzar com han anat les coses, decidim revisar el protocol d’actuació per als cursos a l’HCAP. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Revisar el protocol d’actuació per als cursos a l’HCAP.             

 
5. Terapitast 
La Núria Vidal ha quadrat una xerrada per al Terapitast. La farà una psicòloga. La data serà el 19 o 26 de 
maig. Li demanarà a la ponent un títol amb ganxo i una breu explicació per poder fer la difusió. 
La Laura Ventosa ha quadrat una altra xerrada amb el Joan Termens. Serà per al 8 de juny. Decidim que el 
mateix dia, després de la xerrada, farem el Sopar de Fisioterapeutes del Penedès. Cal trobar un títol i una 
breu explicació de la xerrada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
6. Fisiotast 
La Victòria proposa xerrades dirigides a la població de divulgació de la Fisioteràpia. Organitzar diversos 
tallers o xerrades un dissabte al matí. Els temes a tractar podrien ser: massatge infatil, prevenció 
d’infeccions respiratòries, bronquiolitis, prenció del linfedema... 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Data propera reunió 
Tindrà lloc el 19 o 26/4/2017, just després del Terapitast, com a data provisional. 
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