NOTA DE PREMSA
Curs d’Emprenedoria en Fisioteràpia a Vilafranca del
Penedès
** Organitzat pel Col·legi de Fisioterapeutes i l’Associació de Centres de Fisioteràpia,
el curs ha exhaurit totes les places **
“Emprenedoria en Fisioteràpia. Com crear i gestionar un centre privat” és el títol del curs que
se celebra a partir de demà a Vilafranca del Penedès, organitzat pel Col·legi de Fisioterapeutes
de Catalunya i l’ACEFIC (Associació de Centres de Fisioteràpia de Catalunya). El curs s’adreça a
tots aquells fisioterapeutes interessats a obrir un centre de Fisioteràpia o que ja dirigeixen una
microempresa i necessiten coneixements sobre la gestió i la dinamització dels centres de
treball.
El curs, de 26 hores lectives, comença demà divendres (de 15 a 21 hores) i continuarà el
dissabte i el diumenge (en horari de 9.00 h a 14.00 h i de 15.30 h a 20.30 h). El lloc escollit per
impartir-lo és l’Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i ara mateix les places ja estan exhaurides.
Els alumnes que realitzin el curs podran adquirir els coneixements bàsics en l'àmbit de la gestió
empresarial dels centres de Fisioteràpia. El curs pretén dotar l’alumne de les eines
imprescindibles per desenvolupar l’activitat en règim d’exercici lliure i aportar les nocions
bàsiques de direcció i gestió de centres privats que permetin controlar l'activitat empresarial
diària i els recursos del negoci.
Pel que fa al professorat, el composen: Joan Carles Escolà (coordinador del curs,
fisioterapeuta, llicenciat en Educació Física, curs d’ampliació de serveis ESADE, programa
Vértice Empreses Familiars, Universitat Abat Oliva); Sergi Marina (llicenciat en Educació Física,
doctorand en Educació, màster en Direcció i Màrqueting, màster en Direcció general i
Planificació estratègica, postgraduat en Administració i Direcció d'Empreses); Antoni Valverde
(llicenciat en Dret, advocat especialista en assegurances, reclamacions d'accidents i
responsabilitat civil), i Josep M. Ribalta (enginyer agrònom, empresari, formació en Avaluació
financera de projectes i selecció d’inversions).
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