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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL MARESME 

Núm. d’acta: 01/10 Hora d’inici: 21.00 Data: 18/01/2010 

 
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. Recopilació de material. 
2. Díptic informatiu i de difusió de la Fisioteràpia al Maresme. 
3. Carta de presentació del Grup d’Interès del Maresme (i enquesta-sondeig) dirigida a 

tots els fisioterapeutes de la comarca. 
4. Modificació de la freqüència i localització per a les properes reunions del grup. 
5. Objectius per a la propera reunió. 
6. Dues peticions per al Col·legi. 
7. Data i localització de la propera reunió. 

 
1. Recopilació de material 
En la darrera reunió del Grup d’Interès es va demanar als membres assistents de la 
Junta de Govern del Col·legi, que ens fessin arribar tot el material de difusió-divulgació 
de la nostra professió de què disposava el Col·legi, per tal de seguir la mateixa línia i 
extraure’n informació per als que són el nostre primer i segon objectiu com a grup 
d’interès:  
- Editar un fulletó per a la difusió de la nostra professió al Maresme. 
- Fer arribar una enquesta als col·legiats del Maresme per extraure’n una conclusió 

sobre les seves preferències a l’hora d’organitzar cursos de formació a la nostra 
comarca. 

 
Atès que, per diversos motius, no hem pogut assistir a la reunió tots els membres, no 
disposem d’aquest material. 

 
2. Díptic informatiu de difusió de la Fisioteràpia al Maresme 
El fulletó per a difondre la nostra professió a la comarca del Maresme serà en el 
format: díptic, per tal que sigui atractiu, gràfic i econòmic.  
Inclourà: 
- Un text per donar a conèixer què és la Fisioteràpia, com et pot ajudar i quins camps 

comprèn (especialitats). 
- Imatges que permetin al lector d’interpretar d’una manera més directa la 

informació escrita. 
- Un mapa del Maresme. 
- Un enllaç amb l’apartat “centres” de la pàgina web del Col·legi de Fisioterapeutes, 

per tal que el lector pugui localitzar el que té més a prop. 
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3. Carta de presentació + enquesta- sondeig sobre cursos 
El segon objectiu que ens hem marcat des de l’inici com a Grup d’Interès és la 
realització de cursos al Maresme. Per això ens hem proposat confeccionar i fer arribar 
als col·legiats de la comarca una carta de presentació on els recordem o informem de 
l’existència del Grup d’Interès, i on els animem a participar amb nosaltres a través 
d’una enquesta que ens permeti conèixer quines són les seves preferències a l’hora de 
rebre cursos de formació. 
 
Per dur a terme aquest objectiu, vam acordar amb els membres de la Junta del 
Col·legi que van assistir a l’anterior reunió, que ens farien arribar el model d’enquesta 
que van fer els membres del Grup d’Interès de Vic, per a extreure’n idees. 

 
4. Modificació de la localització i freqüència de les properes reunions 
Per tal d’agilitzar la consecució dels objectius marcats i garantir una continuïtat en la 
seva execució, hem decidit que, en aquesta primera etapa del Grup d’interès, 
modificarem la freqüència de les reunions que, a partir d’ara i durant uns quants 
mesos, serà MENSUAL en comptes de trimestral (com en un principi ens havíem 
proposat), i que la localització serà rotatòria per tal que no siguin sempre els mateixos 
membres els que s’hagin de desplaçar. 

 

 

 
 

5. Objectius per la propera reunió del Grup 
- Confeccionar el text del díptic informatiu (en cas de no haver rebut material de 

difusió del Col·legi o d’haver-ne rebut i voler variar-ne el text). 
- Fer fotos per al díptic informatiu. 
- Fer la carta de presentació del Grup d’Interès adreçada als col·legiats de la 

comarca. 
- Confeccionar l’enquesta per al sondeig sobre la realització de cursos (en cas de no 

haver rebut el model que van preparar els nostres companys de Vic). 
- Marcar-nos els objectius per a la quarta reunió. 

6.  Dues peticions al Col·legi 
Primera: Que la notícia de la creació del Grup d’Interès del Maresme surti publicada al 
Noticiari de Fisioteràpia. 
Segona: Que es canviï la fotografia de les palmeres i el mar com a presentació del 
nostre grup, per una foto dels membres del Grup d’Interès. 

7.   Data i localització de la propera reunió 
La propera reunió tindrà lloc el proper dia 22 de febrer de 2010 al centre 
Fisiovilassar de Vilassar de Mar. 


