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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL MARESME 

Núm. d’acta: 14 Hora d’inici: 20.30 h. Data: 26 març 2012 

 
Assistents: 
Membres Col·legi:       

 Marta Bagán  Toni Ferrer  Mónica Mallafré 
 Núria Doménech  Enric Cortes   Aitor Rodríguez 

Membres: 

  Margarita Boero   
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

- Nou membre del GIM. 
- Factura DMF. 
- Intrusisme professional. 
- Estàndard de qualitat. 
- Enquesta Col·legi. 
- Cursos – Tallers.  
- DMF. 
- Data i localització de la propera reunió. 

 
1. Nou membre del GIM 
El GIM té un membre nou dins del seu grup, el Sr. Enric Cortés, amb número de col·legiat 
5545. Si per part del Col·legi teniu coneixement d’algú més que en vulgui formar part, ens 
agradaria comptar amb tots aquells que volguessin col·laborar. 

 
2. Factura DMF 
Sorgeix la dubte, per part del GIM, de com posar la factura del DMF dins l’exercici del 
2011, a la vegada que creiem que la factura que va emetre el Col·legi no és del tot correcta 
perquè les despeses per dietes estan exemptes d’IRPF.   

 
3. Intrusisme professional 
Per part del grup seguirem lluitant contra totes aquelles persones que realitzen intrusisme 
professional i, properament, ens posarem en contacte amb el Departament d’Intrusisme 
del Col·legi  per denunciar diferents casos.  

 
4. Estàndard de qualitat 
A la reunió es comenta si hi ha algun tipus d’estàndard de qualitat en referència als centre 
de Fisioteràpia. Passem la consulta al Col·legi.    

 
5. Enquesta del Col·legi 
Després de molt temps esperant el resultat de l’enquesta que es va fer als fisioterapeutes, 
en tenim els resultats, i veiem l’interès que tenen molts companys per fer cursos o tallers a 
la nostra comarca, sobretot de Kinesiotape – Fisioteràpia en pediatria – Drenatge limfàtic – 
Teràpies manuals – Teràpia miofascial, entre d’altres.  
 
Agrairíem que això es tingues en consideració i se’n programessin alguns d’aquests 
a la nostra comarca. 
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6. Dia Mundial de la Fisioteràpia 
Es parla del Dia Mundial de la Fisioteràpia; voldríem saber quin dia es té prevista la seva 
celebració per a començar a buscar emplaçament i les activitats que hi voldrem fer.  

 

 
 

 

7. Cursos i tallers 
Seguim a l’espera de confirmar la data del Curs d’espatlla dolorosa, que porta des del 
gener sense concretar-se.  
 
A la vegada, seguim insistint a poder realitzar el Curs de reprogramació abdominal a la 
nostra comarca.  
 

8. Data i localització de la propera reunió 
La propera reunió es programarà a mitjans de maig, i ens agradaria comptar amb algun 
membre del Col·legi de Fisioterapeutes per exposar-li les nostres necessitats com a 
grup.  


