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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL MARESME 

Núm. d’acta: 02/09 Hora d’inici: 20.30 Data: 23/11/09 

 
Assistents: 
Membres Col·legi:  Gabriel Liesa  Silvia Quiñonero  J.Diego Borràs 

 Marta Bagán  Toni Ferrer  Mónica Mallafré 
 Núria Doménech  Lierni Irazusta   Rafael Nadal 

Membres: 

Pau Abeijón Aitor Rodríguez Albert Llongueres 
Convidat/s    

 
 

Ordre del dia 
 

1) Donada d’alta de l’activitat del Grup d’Interès. 
2) Presentació dels membres del Grup d’Interès del Maresme. 
3) Definició dels objectius del Grup. 
4) Precs i preguntes. 
5) Proposta de la data de la propera reunió del Grup. 

 
 

1. Alta d’activitat del Grup 
 

- Ens reunim a fi d’iniciar i donar d’alta l’activitat del Grup d’Interès amb el Col·legi de 
fisioterapeutes. 

- Assisteixen en representació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el 
vicesecretari, Gabriel Liesa; la responsable del Departament de Comunicació, Sílvia 
Quiñonero; i el coordinador de Comissions i Grups d’Interès, Diego Borràs. 

- S’indiquen els protocols bàsics dels grups d’interès i es proporciona la 
documentació necessària, així com la forma de gestionar-la. 

 
 

2. Llistat de membres del Grup d’Interès 
 
Es presenten els membres del Grup: 
 

- Pau Abeijón - Healthsystem (Vilassar de Mar) – Núm. col: 4074. 
pabloam@fisioterapeutes.com 

- Marta Bagán Rodríguez núm. col.5077 - Healthsystem (Vilassar de Mar). 
bagan.marta@gmail.com 

- Núria Doménech Gabriel núm. col.1846 Fisiosalut (Mataró) 
      nudoga@hotmail.com 
- Toni Ferrer Maynat núm. col.1940 autònom (St. Vicenç de Montalt). 

tonioferrer@hotmail.com 
- Lierni Irazusta Gallart núm. col.4417 Healthsystem (Vilassar de Mar). 

lierni@healthsystem.es 
- Mónica Mallafré Mercadé núm. col.5820 Fisiovilassar (Vilassar de Mar). 

mnikamallafre@gmail.com 
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- Rafael Nadal Dolcet núm. col.3618 Healthsystem (Vilassar de Mar). 
info@healthsystem.es 

- Aitor Rodríguez Martin núm. co.5821 Fisiovilassar (Vilassar de Mar). 
fisiovilassar@gmail.com 

- Albert Llongueras: albertllongueras@hotmail.com 
 

 
 

3. Presentació dels objectius 
 

1) Farem reunions trimestrals, exceptuant casos en què haguem de reunir-nos amb 
més freqüència. El lloc de trobada sempre serà el mateix, al centre Fisiosalut de 
Mataró. 
 

2) La comunicació interna es farà mitjançant un bloc, el qual s’encarrega en Rafa 
Nadal d’iniciar-lo. 

o BLOC: http://www.fisioterapeutesgrupim.blogspot.com/ 

 

 
 

4. Precs i preguntes 
 
- Preocupació pel PLA BOLONYA i les seves possibles conseqüències vers la 

professió i els actuals diplomats en Fisioteràpia. 
- Com divulgar la Fisioteràpia a altres membres del gremi i gent de carrer. 
- Demanem que ens expliquin com funciona el protocol d’actuació per portar a terme 

cursos a les nostres comarques. 
- Demanem que el Col·legi realitzi una estadística i valoració sobre els cursos que ja 

s’estan impartint a través del Col·legi. 
- Quedem per realitzar una vegada al trimestre una reunió de control i ja s’ha activat 

el BLOC intern del Grup del Maresme per anar dissenyant la següent reunió 
(http://www.fisioterapeutesgrupim.blogspot.com/) 

- En Rafa Nadal demana col·laboració per a la MARATÓ de TV3 que està organitzant 
i altres projectes que té en ment i a punt de tancar-se (objectiu: divulgar la 
Fisioteràpia i el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya com a entitat que dóna 
suport al 100%. 

- La Núria comenta el tema que el Col·legi faci la creació de tríptics per parlar sobre 
els beneficis de la Fisioteràpia i poder-los posar als centres actius de salut. 

- Tancament de la sessió amb molt bones sensacions. 

 
 

5. Propera reunió del Grup 
 

- No es fixa una data per a la propera reunió. 
 


