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GRUP DE TREBALL D’INTRUSISME 
Núm. d’acta: 19/01 Hora d’inici: 20.00 h Data: 13/05/19 

 

Assistents: 

COORDINADOR        
 

MEMBRES  Jose Luís Penadés  Iván Marin  Antoni Riera 

 Cesar Castejón  Carles Morata   

 Mayte Serrat  Ismael Martí   

CONVIDATS               

 
Ordre del dia 

1. Organigrama i presentació membres de la Comissió 

2. Definir la fotografia per la pàgina web. 
3. Repàs dels objectius. 
4. Establiment de les primeres passes a seguir, eines útils i distribució de tasques. 
5. Organització del calendari de les properes reunions. 
6. Precs i preguntes. 

 

1. Organigrama i presentació membres de la Comissió 

Es defineixen com a coordinadora la Mayte Serrat i segon, l’Ismael Martí. 

 

2. Definir la fotografia per la pàgina web 

Es queda que triarem la fotografia durant la setmana i ens ho enviarem per correu.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Tot el grup.             

 

3. Repàs dels objectius 

Es fa la lectura d’objectius i es verifiquen per part dels assistents. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

4. Establiment primeres passes a seguir, eines útils i distribució de tasques 

Es determina que per a la pròxima reunió cada membre pensarà quina és la tasca més adient a la 
seva disponibilitat i motivació. Dins els punts que es vol treballar inicialment es defineixen a l’espera 
de noves idees: 

- Treballar a les xarxes socials. 

- Treball de les línies entre fisioterapeutes i CAFES. 

- Equip multidisciplinari. Psicòlegs, terapeutes, fisioterapeutes. 

- Posar-nos a contacte amb les federacions esportives.  

- Mirar memòries de graus d’altres professions que entren en conflicte. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

5. Organització calendari 

Es fixa la següent reunió per al dilluns dia 1 de juliol. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

6. Precs i preguntes 

Es proposen les següents idees: 
 

A l’apartat de ‘Ciutadans’ hi ha un subapartat que és ‘Intrusisme’ (resposta pregunta com 
es fan les denúncies d’intrusisme). 
 
Se’ns fa saber per part de l’Ana Tapia: 
 

- La via més ràpida de resposta quan ens posem en contacte directe amb la persona que fa 

intrusisme. 

- “Consum respon” pot trigar un any a donar resposta. 

- Sanitat triga a respondre i no sabem què fa. Seria interessant interactuar amb Sanitat 

per saber per què hi ha aquesta demora. 

- Proposa canviar el sistema de cartes per correus electrònics. Es parlarà amb la Junta 

Permanent. 

 
 

Data propera reunió 

01/07/19 

 
Mayte Serrat 
Coordinadora 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/

