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GRUP D’INTERÈS Fisioterapeutes del Maresme 
Núm. d’acta: 01/22 Hora d’inici: 19.30 h Data: 15/02/2022 

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. Actes anteriors.
3. Proposta formació “Coaching per a fisioterapeutes”.
4. Proposta formació “marxa nòrdica.
5. Proposta formació “Educació sanitària a les escoles”.
6. Altres propostes.
7. Consensuar propera data de reunió.

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

S’aprova l’acta anterior sense discussions. 
Hem decidit, per majoria absoluta, realitzar aquesta reunió de manera telemàtica atesa la 
situació actual de pandèmia. 

2. Actes anteriors

L’Iván (CFC) i el degà del Col·legi, el Sr. Ramón Aiguadé, pregunten sobre l’activitat del 
Grup d’Interès del Maresme, atès que la darrera acta penjada al web del Col·legi és del 
mes d’octubre. 
S´informa que el Grup ha realitzat reunions mensuals i les actes van ser enviades al Sr. Iván. 
Ens confirma que no les va rebre. 
Acordem que després de la reunió del mes de febrer, s’enviaran conjuntament les tres actes 
(novembre, desembre i febrer) perquè constin a la carpeta dins la pàgina web del Col·legi. 
Acordem amb els membres del Grup que revisarem, abans de cada reunió, si està penjada 
l’acta de la reunió anterior, per assegurar-nos que el Col·legi les hagi rebut. 

3. Proposta formació “Coaching per a fisioterapeutes”

L’Iván (CFC) ens informa que la proposta formativa es podrà dur a terme de manera presencial 
a les instal·lacions de TecnoCampus i ens proposa decidir i fer-li arribar vàries dates per 
poder acordar i agendar amb la docent. 
Decidim que mirarem l'agenda i durant la propera setmana acordarem possibles dates per a 
la formació (a partir d’abril/maig), tenint en compte que no coincideixin amb els cursos que 
ofereix TecnoCampus per a fisioterapeutes. 
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4. Proposta formació “marxa nòrdica”

Recordem que estem a l’espera que el Col·legi doni resposta a la nostra demanda (explicada a 
l’acta de desembre). 

5. Proposta formació “Educació sanitària a les escoles”

La Carme Sánchez no rep resposta per part de l’Ajuntament d’Argentona per concretar una reunió 
i presentar aquest projecte que oferim a les escoles. Per aquest motiu, es decideix trucar 
per telèfon i contactar directament amb la responsable, la Sra. Gemma Blazquez. Aquesta 
persona explica que tenen l'agenda molt plena però que ho parlarà amb el regidor d’educació i 
trucaran per acordar data.  
Explico que serà molt probable que pugui assistir-hi també el degà del Col·legi, el Sr. 
Ramon Aiguadé. 
Es compromet a trucar la Carme per concretar dia. 
D'ltra banda, la Sira ens explica la seva experiència a l’escola de Vidreres. 
Es decideix que en Jordi farà la proposta a les escoles concertades de Premià i la Sira a les 
escoles concertades de Calella i voltants. 
Es proposa redactar un correu electrònic formal comú per enviar a les diferents escoles. 

6. Altres propostes

- Sessió divulgació: setmana del 7 al 13 de març (Dia mundial de la dona). Realitzar una 
sessió explicativa sobre el sòl pelvià i les pèrdues d’orina. Ha estat proposat per la Sira a 
l’Associació de dones de Calella i a Dones de la Vallalta. 

- Proposar a associacions de gent gran, centres cívics, residències, centres de dia... 
realitzar una sessió d’exercicis d’estiraments, coordinació, equilibri, marxa... a l’aire lliure. 

- Realitzar una sortida, caminada, amb itinerari agradable. 

7. Consensuar propera data de reunió

Es proposa que la freqüència de les reunions del Grup d’Interès del Maresme fins finals d’any 
sigui quinzenal, però acordem mantenir les reunions mensuals i anar comentant l’evolució de les 
diferents tasques per WhatsApp.  

Precs i preguntes 

Pendent per la propera reunió 

- Resposta del CFC sobre la formació sobre marxa nòrdica. 
- Resposta de l’Ajuntament d’Argentona per presentar el projecte de “salut escolar”. 
- Resposta del CFC sobre la possibilitat de realitzar la sessió de divulgació al març 

Data propera reunió 

29/03/2022 

Carme Sánchez Mato 
Interlocutora
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