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GRUP DE TREBALL D’INTRUSISME 
Núm. d’acta: 02/19 Hora d’inici: 20.15 h Data: 26/09/19 

 

Assistents: 

COORDINADOR  Mayte Serrat 

SUB- 
COORDINADOR 

 Ismael Martí 
 

MEMBRES  Jose Luís Penadés  Iván Marin  Antoni Riera 

 Cèsar Castejón  Carles Morata  

CONVIDATS               

 
Ordre del dia 

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

2. Com actuar tant des del punt de vista dels col·legiats com a les xarxes. 

3. Propostes dels membres del Grup de Treball. 

4. Propostes Fisioterapeuta de l’Any. 

5. Es dona per tancada la reunió a les 21.40 h. 

 

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

Aprovades. 

 

2. Com actuar tant des del punt de vista dels col·legiats com a les xarxes 

D’inici es marquen els punts següents: 
 

1. Emfatitzar què és la nostra professió. 
2. No atacar la resta. 
3. Crear una campanya d’impacte. 
4. Mirar què fan els altres col·legis en relació a l’intrusisme. Madrid, València, Andalusia, 

Castella Lleó, País Basc i Galicia.  
 

 Carles: xarxes. País Basc. 

 Ivan: Esport. Andalusia. 

 José Luis: Osteopatia. Castella la Manxa. 

 Ismael: Madrid. 
 

5. Què fan els altres col·legis (Infermeria, CAFE, Medicina, etc.) 
6. Parlar amb els coordinadors de les comissions de com veuen ells l’intrusisme en la seva 

àrea. 
7. Enquesta al col·legiat de què creu que és l’intrusisme. 

Preguntes per les comissions Maite a Luciana, que cada comissió faci les preguntes: 

 Quines accions farien contra l’intrusisme? 

 Quines preguntes faríeu als col·legiats? 
8. Cada un pensarà la tasca o àrea que farà a la secció d’intrusisme. 
9. Es proposa convidar de nou l’Alex de fisio Teòrico. 
10. Sortir a la contra de La Vanguardia: Es proposa fer la primera contraportada amb el 

Fisioterapeuta de l’Any parlant de la Fisioteràpia. Posteriorment, segons estudi de viabilitat 
econòmica, cada temps concret fer una contra amb el personatge de les seccions per 
donar a conèixer quines especialitats té la Fisioteràpia.  

11. Al mirar els preus de la contra de La Vanguardia també es miraran altres diaris, Sport,  
Marca, etc. 
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12. Campanyes de ràdio. 
13. L’Ivan proposa que el CFC parli amb la Federació Catalana de Futbol i les altres 

federacions, atès que no es demana la titulació. Es pot abordar com a denúncia mitjançant 
l’advocat. 

14. Es proposa mirar les federacions per veure si té o no fisioterapeuta. 
15. Contactar amb les federacions explicant que si hi ha massatgistes que actuen i es fan dir 

fisioterapeutes, s’actuarà contra ells. 
16. Fer xerrades a les escoles. 

 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

3. Contactar amb les altres comissions per veure com es veuen afectades per l’intrusisme 

Es parlarà amb les comissions per veure com és la seva realitat sobre l’intrusisme. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

      Maite       

 

4. Enquesta cap al col·legiat per saber com es veu afectat per l’intrusisme i què faria ell 

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

      Grup de treball       

 

5. Fisioterapeuta de l’Any 

Des de la Comissió es proposa en Lluís Puig com a divulgador de la Fisioteràpia. Creiem que 
dona a conèixer la professió als mitjans de comunicació amb respecte i coherència.  
 
També és proposa el Sr. Escarmís per la seva lluita en el coneixement de l’osteopatia com 
competència del fisioterapeuta.  
 
Hem de pensar amb la Dona de l’Any. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

      Grup de treball       

 

Precs i preguntes 

      

 

Data propera reunió 

      

Ismael Martí 
Sotscoordinador 
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