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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL MARESME 

Núm. d’acta: 12 Hora d’inici: 21.00 h  Data: 22 Novembre 

 
Assistents: 
Membres Col·legi:        

 Marta Bagán  Toni Ferrer Mónica Mallafré Membres: 
 Núria Doménech  Margarita Boero Aitor Rodríguez 

Convidat/s          
 

Ordre del dia 
- DMF. 
- Denúncia intrusisme professional. 
- Cursos GIM. 
- Mailing i flyers. 
- Escoles de primària. 
- Data i localització propera reunió. 

 
1. DMF 
Fa uns dies vam rebre la liquidació del Dia Mundial de la Fisioteràpia; tal com es va dir des 
del Col·legi es van pagar les dietes, però veiem que s’ha restat el 15%; entenent que això 
forma part de l’IRPF, voldríem demanar la factura independent per a cada un dels 
membres del Grup d’Interès amb les dades que ja teniu a la vostra base de dades, per a 
poder-ho desgravar.  
En el cas, però de l’Aitor Rodriguez i la Mònica Mallafré, us passo les dades per realitzar la 
factura conjunta: Fisiovilassar, C/Sant Andreu 43-47, local 4, 08340 Vilassar de Mar, NIF: j-
64528128. 

 
2. Denúncia intrusisme professional 
Us adjuntem dues targetes que podrien realitzar intrusisme professional. 
 
A la vegada us omplim el document per denunciar-ho. 

 
3. Cursos GIM 
Estaríem molt interessats en els següents cursos: 

- Espatlla dolorosa (se’ns va dir que per al juliol de 2012) 
- Reprogramació abdominal 
 
A part de qualsevol altre taller o curs que podeu plantejar des del Col·legi. 
 
Respecte a la xerrada de protecció de dades, la gent va quedar molt satisfeta. A la 
vegada, però, no tenim coneixement de que s’hagués abonat als ponents.  
 
Estem també pendents de rebre possibles cursos o tallers que ens plantejarà l’empresa 
DJO, sobre novetats en electroteràpia. 
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4. Flyers/ Mailing 
S’ha decidit finalment que la qüestió dels flyers no es tiri endavant. 
També ens agradaria que des del Col·legi se’ns passés el mailing dels diferents col·legiats 
de la comarca, per si més endavant es volgués realitzar un sopar o alguna altra activitat.  
 
També ha sorgit un dubte per part del GIM, en referència al fet de compartir currículums 
entre els diferents centres o bé crear una base de dades per cobrir substitucions o baixes... 
el dubte que ens sorgeix és què s’ha de fer al respecte per evitar qualsevol problema per 
compartir informació dels diferents col·legiats entre els diferents centres. 
 
També voldríem reclamar els resultats de l’enquesta que es va realitzar a principi del 2011. 

 
4. Data i localització propera reunió 
La propera reunió es programa per al dia 6 de desembre del 2011 al centre Fisiovilassar. 

 

 

5. Escoles de primària 
Voldríem demanar informació respecte de les xerrades que, des de el Col·legi, se’ns ha 
informat que es faran a escoles de primària, quins requisits s’ha de tenir... 


