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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL MARESME 

Núm. d’acta:03/10 Hora d’inici: 20.45 Data: 15/11/2010 

 
Assistents: 
Membres Col·legi:  Gabriel Liesa  Manel Domingo  J.Diego Borràs 

 Marta Bagán  Toni Ferrer  Mónica Mallafré 
 Núria Doménech  Lierni Irazusta     
 Margarita Boero  Aitor Rodríguez Albert Llongueres 

Membres: 

 Pau Abeijón          
Convidat/s    

 
Ordre del dia 
1. Estat enquestes. 
2. Estat de tríptics. 
3. Curs kinesiotape i altres propostes. 
4. Convenis. 
5. Proposta ràdio. 
6. Data i localització de la propera reunió. 

 
1. Carta de presentació i estat de les enquestes 

El Col·legi comunica al Grup d’Interès que la carta i l’enquesta que es va acordar ja 
s’està enviant per correu ordinari a tots els col·legiats de la zona del Maresme. 

 

 

2. Tríptic 
El tríptic s’enviarà al Col·legi respectant sempre que es pugui el seu contingut. 
 
El Col·legi ens assessorarà amb el nombre d’exemplars que necessitem per cobrir la 
zona del Maresme. 
 
El GI es compromet a repartir els tríptics a les farmàcies, ajuntaments, centres 
d’atenció primària, escoles, etc. d’algunes poblacions. 
 
Per tal que els tríptics puguin arribar a totes les poblacions del Maresme i a tots els 
col·legiats, es proposa un mailing informatiu. 

3. Curs kinesiotape i altres propostes en formació 
Es descarta de moment el Curs avançat de embenat neuromuscular i es proposa 
repetir el curs bàsic, ja que va tenir molt bona acollida. 
 
En el pròxim curs  s’intentarà coordinar millor la recollida de material cedit pel Col·legi. 
 
El Col·legi ens comunica que es podria organitzar un Curs de l’espatlla dolorosa al 
Maresme i ens informa que, des de les comissions, s’intentaran organitzar seminaris 
pràctics gratuïts. 
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4.Convenis 
El Col·legi intentarà informar sobre els diferents convenis amb diferents associacions i 
quins són els beneficis que obtenen els fisioterapeutes com a tals. 

 

 

5. Participació en ràdio 
El Col·legi es posarà en contacte amb la ràdio per saber si estan interessats encara 
amb la participació de col·legiats del Maresme per difondre la Fisioteràpia a través 
d’aquest mitjà. 

 

5. Propera reunió 
La propera reunió es programa el dia 17 de gener del 2011 a Fisiovilassar. 

 

 
 


