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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL MARESME 

Núm. d’acta: 1/11 Hora d’inici: 21.00 h Data: 17/01/2011 

 
Assistents: 
Membres Col·legi:                      

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

Membres: 

 Pau Abeijón   
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Comentar tema entrevistes Ràdio Mataró. 
2. Estat enquestes. 
3. Xerrada sobre protecció de dades. 
4. Assessorament intrusisme professional. 
5. Activitats per al Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
6. Baixes i altes grup d’interès. 
7. Data i localització propera reunió. 

 
1. Radio Mataró 
Es comenta per part del Grup, la predisposició dels seus membres per participar en 
diferents xerrades a Ràdio Mataró, amb la idea de divulgar la nostra professió i parlar 
sobre diferents camps d’actuació.  

 
2. Estat enquestes 
S’informa del correu electrònic rebut per part del CFC respecte l’estat de les enquestes, 
que arriba ja a 50 fisioterapeutes que han respost. 

 
3. Xerrada sobre protecció de dades 
Es comenta la possibilitat de realitzar una xerrada sobre la protecció de dades  a centres i 
consultes, per part de l’empresa CIPDI, empresa col·laboradora del Col·legi, per part de la 
Sra. Pilar Macian, que s’ha ofert a realitzar-lo. 
Es demana al CFC quins són els passos a seguir per organitzar-lo.  

 
4. Intrusisme 
Es comenta què s’ha de fer amb un centre de teràpies que hi ha al Maresme, que podria 
estar realitzant intrusisme professional, i es demana al Col·legi com s’ha d’actuar al 
respecte. 

 

5.  Dia Mundial de la Fisioteràpia 
Es comenta de preparar algun tipus d’activitat  per al Dia Mundial de la Fisioteràpia, al 
setembre, amb l’opció de preparar alguna activitat per al cap de setmana. Demanem al 
Col·legi com hem de gestionar-ho a nivell de material divulgatiu i de l’espai on muntar un 
envelat. També consultem amb quant temps s’ha de fer perquè que el Col·legi realitzi les 
gestions necessàries. 
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6. Baixes i altes 
Per part del Sr. Rafael Nadal i la Sra. Lierni Irazusta, rebem carta per escrit donant-se de 
baixa del Grup d’Interès per motius personals i laborals. 
 
La Sra. Mònica Mallafré, després de valorar l’opció d’abandonar el Grup, finalment s’hi 
reincorpora. 
 
També es valora la possibilitat d’incorporar algun altre membre. 

7. Data i localització propera reunió 
La propera reunió es programa per al dia 28 de febrer de 2011 en el centre Fisiovilassar. 


