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GRUP DE TREBALL D’INTRUSISME 
Núm. d’acta: 05/19 Hora d’inici: 21.00 h Data: 10/12/19 

 

Assistents: 

COORDINADOR  Mayte Serrat 

SOTSCOORDINADOR  Ismael Martí 
 

MEMBRES  Jose Luís Penadés  Iván Marin  Antoni Riera 

 Cèsar Castejón  Carles Morata 

CONVIDATS  Anna Tapia 

 
Ordre del dia 

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

2. Mirar intrusisme d’altres col·legis. 

3. Aportació dels membres i tasques a realitzar entre tots els membres del Grup. 

4. Contacte amb Teledeporte. 

 

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

Aprovades. 

 

2. Mirar intrusisme d’altres col·legis 

- El del País Basc té un apartat de denúncies: demanem al CFC posar un banner a la pàgina 
d’inici del web, amb accés directe al formulari de denúncia d’intrusisme al costat per tal que 
sigui més visible. 

- En Carles Morata ha aconseguit el contacte amb la Federació Catalana de Futbol. (Manel 
Durant membre de l’actual Junta de Govern de la Federació Catalana). Que la nostra Junta 
parli amb ells per demanar que tots aquells que contractin amb fitxa sanitària, tinguin el 
corresponent títol sanitari de fisioterapeuta.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Contacte amb la Federació Catalana de Futbol Carles Morata       

 

3. Aportació dels membres i tasques a realitzar entre tots els membres del Grup 

 
Es defineix amb els membres fer, si hi ha pressupost, publicitat per Instagram. La població diana 
per fer publicitat es defineix entre la franja de 30 a 50 anys. 
 
Es proposa fer publicitat a Instagram dirigida als propis col·legiats perquè facin difusió dels 
continguts d’Instagram del col·legi professional i contra l’intrusisme. 
 
Es presenta la idea de logotip contra l’intrusisme de la Clara Bergé i agrada molt als membres del 
Grup de Treball. Es defineix com a punt d’inici per començar la campanya contra l’intrusisme.  
 
Per a la pròxima reunió del dia 7 de gener de 2020, es proposa preparar un tema per al fòrum 
d’intrusisme intercol·legial per poder-lo presentar als d’altres col·legis de la província de 
Tarragona. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

      Tot el grups       
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4. Contacte amb Teledeporte 

S’ha fet contacte amb Teledeporte: Podem anar a explicar el punt de vista els fisioterapeutes.  
 
El Sr. Arsenio Canyada és presentador i ens ofereix entrevistar-nos. Aconseguir algú que es 
pugui entrevistar. 
 
Revisar el vídeo de l’anterior entrevista realitzada a un quiromassatgista i donar més rellevància a 
la nostra professió. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

      Antoni Riera       

 

Precs i preguntes 

      

 
 

Data propera reunió 

Es proposa la propera reunió en format virtual el dimarts dia 7 de gener a les 21 hores.  
Es farà de forma virtual per tal d’agilitzar les reunions i poder conciliar-ho amb la feina. 

 
Ismael Martí Terradas 
Sotscoordinador 
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