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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL MARESME 

Núm. d’acta: 02/10 Hora d’inici: 20.30h Data: 27/09/2010 

 
Assistents: 
Membres Col·legi:  Gabriel Liesa     

 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. Curs d’embenats organitzat pel Col·legi de Fisioterapeutes 
2. Presentació dels nous projectes del Grup.  
3. Objectiu del Grup d’Interès. 
 

 
1. Curs d’embenats organitzat pel Col·legi de Fisioterapeutes 
 
En primer lloc pren la paraula el membre del CFC Gabriel Liesa per agrair al grup la seva 
implicació i participació en el Grup d’Interès, i es crea la primera discussió respecte de dues 
xerrades i el curs d’embenats, en què el CFC creu que això està organitzat pel Grup d’Interès quan 
no es així. 
 
A la vegada, es parla de problemes de comunicació per part del portaveu amb la resta de membres 
del Grup d’Interès respecte al curs d’embenats, que s’intenta aclarir. Alguns membres tenen 
discrepàncies amb el lloc on s’organitza el curs per la despesa  que suposa per al Col·legi. El 
representant del CFC ens comenta que ells treballen amb pressupostos tancats, però que 
s’estudiarà altres opcions en cursos en el futur. 
 

 
2. Presentació dels nous projectes del Grup d’Interès 
 
Es parla de la participació dels membres del Grup d’Interès en diferents programes de ràdio 
Mataró, Vilassar i Teià dins d’un apartat dedicat a la salut per tal de divulgar la Fisioteràpia; es 
decideix que es podria fer de forma rotatòria. 
 

 
 

3. Objectius del Grup d’Interès 
 
Es defineixen els següents objectius prioritaris: 

• Escollir nou portaveu per la dimissió de l’actual. 
• Definir membres Grup d’Interès. 
• Valorar com ha funcionat Curs d’embenats. 
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4. Precs i Preguntes 
 
S’enviarà la carta de presentació del grup un cop s’hagi acceptat per part del mateix el model a 
enviar, doncs també s’adjuntarà una enquesta modificada del Grup d’Interès de les Terres de 
l’Ebre per tal de conèixer les diferents inquietuds i cursos en què estan interessats els diferents 
fisioterapeutes de la comarca. Les dades d’aquesta enquesta seran gestionades pel propi CFC per 
extreure’n resultats. 
 
També es comenta el problema que hi ha amb la fotografia de la pàgina web del CFC, i ens diuen 
que és de mala qualitat perquè si incrementem la resolució pot alentir la pàgina web. 
 
El portaveu, Sr. Rafa Nadal, dimiteix i valora la possibilitat d’abandonar el Grup d’Interès per 
projectes professionals. 
 
La Sra. Monica Mallafré també decideix abandonar el Grup d’Interès. 
 
 

 

 

5.   Data i localització de la propera reunió 
La propera reunió tindrà lloc el proper dia 25 d’octubre de 2010. 

 

 
 


