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GRUP DE TREBALL D’INTRUSISME 
Núm. d’acta: 01/20 Hora d’inici: 21.00 h Data: 21/01/20 

 

Assistents: 

COORDINADOR  Mayte Serrat 

SUB- COORDINA-
DOR 

 Ismael Martí 
 

MEMBRES  Jose Luís Penadés  Iván Marin  Antoni Riera 

 Víctor Barranco  Carles Morata  Cesar Castejón  

CONVIDATS     

 
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 

Aprovada.  

 

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

 L’Ismael passarà a la resta de Grup la imatge que es farà servir a la “Taula rodona: Per la 
teva salut... STOP intrusisme!” que es farà el proper 17 de febrer a Tarragona, per veure 
si la podem penjar a l’Instagram del CFC. El lema és “Els col·legis professionals sanitaris 
s’uneixen contra l’intrusisme”. 

 Instagram: Es farà una campanya publicitària per actuar sobre la població amb una edat 
compresa entre els 25 i els 50 per recordar d’anar al fisioterapeuta. També es vol fer una 
campanya al mateix Instagram per donar a conèixer la Fisioteràpia a la població entre els 
25 i els 35 anys. 

 Crear la campanya publicitària amb l’ajuda del Departament de Comunicació i donar visibi-
litat a la Taula Rodona STOP Intrusisme. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Parlar amb el Departament de Comunicació. Ivan i Ismael Febrer 2020 

 
3. Entrevista a Teledeporte 

Queda pendent de determinar qui anirà al programa per donar la visió del fisioterapeuta.  
Els membres del GT proposen a:  

- Clara Bergé, Lluís Puig, Toni Morral o Enric Sirvent. 
 

Es parlarà amb la Junta. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Determinar qui anirà a Teledeporte. Parlar amb Junta. Ismael Martí Junta de febrer 

 

4. Reunió amb la Federació Catalana de Basquetbol 

Ens reunirem amb la Delegació de Girona de la Federació Catalana de Basquetbol. Volem propo-
sar que els fisioterapeutes facin alguna de les tres sessions de “clínics” que fan en la seva forma-
ció els entrenadors.  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Serà una prova pilot que, si funciona, s’extrapolarà a la resta de les delegacions i a altres federa-
cions esportives. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Reunió amb la Delegació de Girona de la Federació de 
Bàsquet. 

Ismael i Xavier 
Angelats 

Febrer 2020 

 

5. Jornada Intercol·legial contra l’Intrusisme 

 
El dia 17 de febrer de 2020 es realitzarà, a Tarragona, la primera Jornada Intercol·legial d’alguns 
col·legis professionals sanitaris de Catalunya contra l’intrusisme. 
 
Hi participaran: 
 
Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya, Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya, Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, Col·legi Oficial de Metges de Tar-
ragona, Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona. 
 
A la Jornada s’explicarà què és l’intrusisme, es presentaran els diferents col·legis professionals i 
s’explicaran les competències pròpies de les professions. Posteriorment s’abordarà un cas pràctic 
on interactuen tots els col·legis professionals sanitaris que estan a la taula. S’explicarà com actua 
l’intrusisme a la salut de la població i els seus mites. Per últim, es donarà a conèixer com es pot 
posar la població en bones mans i com denunciar l’intrusisme. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Assistència a la Jornada Intercol·legial.  Ismael Martí Febrer 2020 

 

Precs i preguntes 

      

 

Data propera reunió 

Es proposa la propera reunió en format virtual 18 / 02 / 2020 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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