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GRUP DE TREBALL D’INTRUSISME 
Núm. d’acta: 02/20 Hora d’inici: 19.00 h Data: 02/03/2020 

 

Assistents: 

COORDINADOR  Mayte Serrat 

SOSTCOORDINADOR  Ismael Martí 
 

MEMBRES  Jose Luís Penadés  Iván Marin  Antoni Riera 

 Carles Morata  César Castejón  

CONVIDATS  Degà - Ramon Aiguadé        

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior. 

2. Modificació coordinació / membres del GT. 

3. Properes línies de treball del GT. 

4. FTP20. 

5. Explicació "Taula rodona: Per la teva salut... STOP intrusisme". 

 

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

S’aprova. 

 

2. Modificació coordinació / membres del GT 
La Mayte Serrat deixa la coordinació del GT i l'Ismael Martí serà el nou coordinador. 
L’Antoni Riera demana la baixa del Grup per motius personals. 
L'Ismael es posarà en contacte amb el César Castejón per saber si vol continuar al GT, ja que no acudeix a 
les reunions ni fa cap mena d'activitat al xat del GT. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
En un futur pròxim, fer una crida per a nous membres. 
L’Ismael contactarà amb el César per saber si vol continuar 

Ismael Martí Març 

 

3. Properes línies de treball del GT 
El degà ens fa entrega de les possibles línies de treball des del GT a cadascú dels membres i les comentem 
entre tots: 
 
1. Potenciar la vigilància d'establiments paraprofessionals i continuar amb la política d'enviament de 

requeriments extrajudicials des del CFC, atès que s'ha demostrat efectiu en molts dels casos. Ens 
explica que el secretari de JG ja s'ha reunit amb la persona responsable de Sanitat per demanar 
explicacions sobre què fan amb els expedients que li fa arribar el CFC. 

 
2. Potenciar la vigilància dels cursos de formació no reglada que es realitzen, on cal fer èmfasi en el 

fet que adverteixin els alumnes que el fet d’impartir el curs NO els habilita, en cap cas, per exercir 
la Fisioteràpia ni qualsevol mena d'actuació terapèutica, si no tenen els requisits de col·legiació 
que la llei exigeix. Comentem una publicitat que va fer el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Castilla y León i que està obert a altres col·legis.  

 
3. Continuar amb la política de denúncies selectives (una per demarcació de les seccions territorials, 

o per la seva transcendència o pel seu impacte mediàtic) a determinats centres que siguin 
presumptament intrusos, prèvia realització dels corresponents informes pericials per 
investigadors privats i la denúncia a Fiscalia. Dels 8 expedients que es van promoure, tenim dos 
casos pendents de celebració de la vista del judici oral i un pendent de sentència. Parlar amb els 
responsables de les seccions territorials per saber algun cas d'intrusisme professional al seu territori i si 
és viable portar-lo de manera judicial. 
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4. Creació d'una APP per als col·legiats/des que els permeti una comunicació ràpida, àgil i amb 

remissió de fotografies o comentaris, que arribi de forma immediata al CFC, que directament o a 
través dels serveis jurídics, activin el protocol del punt 1. Creiem que millor que fer l'APP, seria més 
convenient millorar el web de les denúncies per tal de poder afegir arxius. 

 
5. Promoure la creació d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) perquè des de l'Estat (500.000 

signatures) o des del Parlament (50.000 signatures) puguin promoure legislacions que millorin la 
seguretat i condicions d'atenció de la ciutadania a través d'una millor i major regulació de la 
professió i de les polítiques de prevenció d'intrusisme. Ens explica que podem demanar signatures a 
nivell de Catalunya o l'Estat (a través del CFC o del Consejo) per demanar a l'organisme corresponent 
que millorin les actuacions sobre intrusisme. 

 
6. Promoure polítiques de comunicació als mitjans de comunicació (premsa, televisió i ràdio) per 

conscienciar la ciutadania que s'assegurin que quan reben assistència d'un fisioterapeuta sigui 
en condicions (de formació, d'assegurances de RC...) i l'única forma de verificar-ho sigui a través 
de comprovar que es tracti de fisioterapeutes col·legiats/des. És molt important una campanya de 
comunicació i divulgació dels avantatges de ser atesos per fisioterapeutes col·legiats/des. Ens 
explica que el CFC té contractada publicitat a La Vanguardia i al Mundo Deportivo al llarg de tot el 2020 i 
que una d'aquestes pot ser sobre l'intrusisme. També hi haurà un programa de ràdio i s'intentarà que es 
pugui parlar sobre l'intrusisme. 

 
7. Promoure reunions amb els responsables polítics de la Generalitat perquè activin els protocols 

oportuns per atendre les denúncies que els fem arribar i que en tantes ocasions queden 
paralitzades en alguna taula administrativa i no segueixen el seu curs. Demanar a JG que es torni a 
reunir amb Sanitat i Consum juntament amb el coordinador o membre del GT. Per tal de rebre 
explicacions de per què triguen tant a fer accions sobre els expedients que li enviem. 

 
Després de donar a conèixer aquestes línies, exposem que els col·legiats no tenen informació suficient de 
què fa el CFC en els casos d'intrusisme. El Carles també explica que el CFC podria ser una mica més 
"agressiu" en algunes accions. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Determinar quines accions portem a terme. GT d’Intrusisme Abans de la pròxima 

reunió 

 

4. FTP20 
El degà ens explica que al pròxim Congrés internacional FTP20 ens pot oferir donar una xerrada - taula 
rodona - conferència, oberta a col·legiats i persones d'altres àmbits (altres col·legis professionals, pacients) 
per explicar les nostres vies d'actuació, donar informació a pacients de les recomanacions per trobar un 
fisioterapeuta i interactuar amb membres de possibles accions futures. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Si es fa finalment la conferència, organitzar-la. GT d’Intrusisme Octubre 2020 

 

5. Explicació "Taula rodona: Per la teva salut... STOP intrusisme" 
L'Ismael ens explica que la reunió que va haver-hi anteriorment va anar molt bé i van sorgir sinergies entre 
els col·legis professionals per tal de lluitar contra aquelles persones que exerceixen la nostra professió 
sense el títol corresponent. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Demanar a JG una reunió conjunta amb tots els col·legis 
professionals sanitaris catalans per ajuntar posicions i anar 
conjuntament a demanar més accions a Sanitat i Consum i 
establir les competències professionals de cadascuna de les 
professions. 

Ismael Martí Propera reunió JG 
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Precs i preguntes 

      

 

Data propera reunió 

El proper 30 de març de 2020 a les 20.30 h. Es farà en línia. 

 
Ismael Martí 
Coordinador 
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