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GRUP D’INTERÈS Fisioterapeutes del Maresme 
Núm. d’acta: 03/22 Hora d’inici: 19.30 h Data: 03/05/2022 

 
 

Assistents: 
INTERLOCUTORA  Carme Sánchez Mato 
 

MEMBRES  Francisco Garriga Albarracín  Sira del Castillo Sáez  Jordi Berrocal Arcusa 
 Laia Alsina Fernández 

CONVIDATS        
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Acomiadament de Jordi Berrocal Arcusa. 
3. Proposta formació “Coaching per a fisioterapeutes”. 
4. Proposta formació “Marxa nòrdica”. 
5. Proposta formació “Educació sanitària a les escoles”. 
6. Congrés: FTP22. 
7. Informació que hauria de constar al web, respecte del Grup d’Interès del Maresme. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
S’aprova l’acta anterior sense discussions. 
La Sira no es pot connectar a la reunió telemàtica per problemes tècnics. 

 
2. Acomiadament de Jordi Berrocal Arcusa 
El Sr. Jordi Berrocal, membre del Grup d’interès del Maresme, ens comunica que serà el seu 
darrer dia com a membre del Grup. 
Tots els membres del grup d’interès li transmetem el nostre agraïment per haver format part del 
projecte de reactivació del Grup i la seva implicació durant aquest mesos. I que té les portes 
obertes per si més endavant valorés de tornar a formar-ne part. 

 
3. Proposta formació “Coaching per a fisioterapeutes” 
La data de realització del curs serà el 14 de maig, al TecnoCampus. Els assistents al curs seran: 

- Sira del Castillo 
- Laia Alsina 
- Francesc Garriga 

Els assistents al curs pregunten si hi han d’anar abans per ajudar en l’organització del curs. En 
espera de resposta del Col·legi. 

 
4. Proposta formació “Marxa nòrdica” 
Recordem que estem a l’espera que el Col·legi doni resposta a la nostra demanda. 
Encara no hi ha data assignada. 

 
5. Proposta formació “Educació sanitària a les escoles” 

- Jordi Berrocal: ens explica que el 27 i 28 d’abril havia de realitzar vàries xerrades sobre 
“Salut escolar” als alumnes de 3r i 4t de Primària de “l’Escola del Mar” a Vilassar de Mar. 
Ens comunica que no les podrà portar a terme i que el Col·legi es posaria en contacte amb 
nosaltres per poder realitzar-les. 
Em poso en contacte amb el Col·legi (Ana Tapia) i m’explica que ja s’han posat en 
contacte amb una fisioterapeuta de la zona per poder portar-les a terme. Es posen en 
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contacte amb fisioterapeutes de la borsa de “Salut Escolar”. 
Comento a l’Ana que al Francesc i a mi ens interessa poder impartir-ne alguna a la zona 
del Maresme. 

 
6. Congrés: FTP22 

- El 27 i 28 de maig tindrà lloc a Barcelona el Congrés Internacional de Fisioteràpia, al qual 
hi assistirem els membres d’aquest grup d’interès. 

 
7. Informació que hauria de constar al web respecte del Grup d’Interès del Maresme 

El Grup d'Interès del Maresme s’ha reconstituït després de vuit anys d’inactivitat. 
De moment som cinc nous membres, però esperem que t'hi sumis aviat. 
 
El nostre principal objectiu és contribuir a la divulgació i l'arrelament de la fisioteràpia dins la 
nostra comarca. 
 
Estem preparant tot un seguit d’activitats, tant per a la població com per als col·legiats/des. 
Et convidem a què donis un cop d'ull per si tens alguna aportació a fer per col·laborar amb la 
població o per millorar la nostra pràctica clínica. 
Posa't en contacte amb nosaltres; estarem encantats/des d'escoltar-te. 

 
 

Pendent per la propera reunió 
- Resposta del CFC sobre la formació de marxa nòrdica. 
- Tornar a enviar la informació que volem que consti a l’apartat del Grup d’Interès del 

Maresme.  
 

Data propera reunió 
Pendent de confirmar 

 
Carme Sánchez Mato 
Interlocutor 
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