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GRUP DE TREBALL D’INTRUSISME 
Núm. d’acta: 04/19 Hora d’inici: 20.15 Data: 18/11/19 

 

Assistents: 

COORDINADOR  Mayte Serrat 

SUB- 
COORDINADOR 

 Ismael Martí 
 

MEMBRES  Jose Luís Penadés  Iván Marin  Antoni Riera 

 Víctor Barranco  Carles Morata  Cesar Castejón  

CONVIDATS  Fisioteórico  Ana Tapia 

 
Ordre del dia 

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

2. Com actuar a les xarxes. 

3. Aportacions dels membres. 

4. Què fan alguns altres col·legis professionals sobre l’intrusisme. 

 

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

Aprovades. 

 

2. Com actuar a les xarxes i publicitat des del Grup d’Intrusisme 

 
Es convida per donar la seva opinió i experiència sobre Instagram a l’Àlex “Fisioteórico”. 

 
En resum, definim els següents punts a treballar per a la pròxima reunió: 

 
- Definir la població a la que volem arribar (edat, etc.): població d’edat avançada i classe 

obrera. Joventut com a formació. 
- Explicar a la ciutadania què és el professional sanitari (definir diferències entre 

massatgistes, quiropràctic, etc.) i informar que tenim una assegurança de responsabilitat 
civil. 

- Mirar imatges i frases d’impacte com la que ens mostra l’Ivan “astronauta en un cap de 
setmana” 

- Campanya contra formacions no reglades. 
- Mitjans de promoció: xarxes socials (diaris, ràdio?). Per exemple. Si cada fisio pugés una 

story tindríem molta visibilitat.  
- Campanya publicitària a Instagram: és barata i arribes a molta gent, però de poca 

interacció. 
- Anuncis a través de marquesines o al metro. Calcular molt bé on posar-ho. 
- Fer anuncis virals amb pacients.  
- Anuncis de YouTube. Abans dels vídeos dels quiropràctics per realitzar una contra 

campanya. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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3. Aportació dels membres 

 
Tots: Valora des de el punt universitari i de formacions, què es pot i què no es pot perquè s’informi 
als professionals. 
 
Tots: Valorar parlar amb la Generalitat de la pertinença de mirar els centres de formació de 
teràpies (per exemple: formació professional esteticistes que correspon a tractaments sanitaris). 
 
Jose Luís Penadés: Té una pacient que està en l’apartat de salut del “Periódico” i s’ha demanat si 
es pot fer una contraportada per a la Fisioteràpia.  
 
Ana Tapia: Posa la hipoteràpia com a exemple del treball interdisciplinari.  
 
Tots: Pagar a fisioterapeutes perquè estiguin a les escoles.  
 
Antoni Riera: Teledeporte: Explicar la versió del punt de vista dels fisioterapeutes. El Sr. Arsenio 
Canyada és presentador i ens s’ofereix a entrevistar-nos. 
 
Ismael Martí: Explica la reunió que va tenir amb els col·legis professionals de Tarragona sobre 
l’intrusisme (Psicologia, Medicina, CAFE, Veterinària i Nutrició). 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

4. Què fan alguns dels altres col·legis professionals contra l’intrusisme 

 
València: No té Comissió d’intrusisme.  
Andalusia: Fa campanya agressiva “astronauta en un fin de semana”. 
Castella la Manxa: Queda pendent de resposta. 
Madrid: Queda pendent de resposta. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

Precs i preguntes 

      

 

Data propera reunió 

Es proposa la propera reunió en format virtual el dimarts dia 10 de desembre 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 

http://www.fisioterapeutes.cat/

