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www.fisioterapeutes.cat 
 

GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL MARESME 

Núm. d’acta: 04/11 Hora d’inici: 21.00 h Data: 18 d’octubre 2011 

 
Assistents: 
Membres  Marta Bagán  Margarita Boero  Toni Ferrer 
  Núria Domènech  Mónica Mallafré Aitor Rodríguez 
Convidats                      

 
Ordre del dia 

- Dietes DMF. 
- Conferència sobre protecció de dades. 
- Enquestes col·legiats del Maresme. 
- Activitats GIM. 
- Data i localització propera reunió. 

 
1. Dietes DMF 
S’acorda amb el Col·legi que les dietes del DMF s’abonin a un sol compte, però encara no 
s’han abonat. 

 
2. Conferència protecció de dades 
El dia 17 d’octubre de 2011 es realitza, amb força èxit, la conferència sobre protecció de 
dades. Per part del ponent es planteja la possibilitat de realitzar monogràfics respecte a 
diferents aspectes. Un cop tinguem els temes que volem tractar, ho parlarem amb el 
Col·legi per tal de proposar dates i empla Col·legi ts. 
Es va dir. per part del Col·legi, que s’havia de signar un conveni, però la persona de 
contacte, que se’ns va donar, que era el conserge, no en sabia res. 

 
3. Enquestes col·legiats Maresme 
Ens agradaria saber els resultats sobre les enquestes realitzades als fisioterapeutes del 
Maresme i també si hi hauria la possibilitat de, com a Grup d’Interès, tenir les direccions de 
correu electrònic de tots els fisioterapeutes de la comarca per difondre el nostre Grup i les 
diferents activitats.   

 
4. Activitats GIM 
Durant el mes de setembre vam col·laborar amb Mataró Ràdio amb entrevistes per 
difondre la professió. 
Es comenta sobre els tríptics, d’utilitzar els genèrics que té el Col·legi, alhora que realitzar 
un fulletó donant a conèixer el GIM. Properament enviarem la informació que volem que hi 
surti.  
Restem a l’espera de que el Col·legi concreti propers cursos o tallers a la nostra comarca; 
en un inici es va parlar del monogràfic d’espatlla, però vist l’èxit de participació en les 
activitats que ha realitzat el GIM, estaríem interessats a portar altres seminaris o tallers.  

 
4. Data i localització propera reunió 
La propera reunió es programa per al dia 21 de novembre del 2011 al centre Fisiovilassar. 

 


