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GRUP D’INTERÈS de fisioterapeutes del Maresme 
Núm. d’acta: 03/21 Hora d’inici: 19.30 h Data: 21/09/2021 

 
 

Assistents: 
INTERLOCUTORA  Carme Sánchez Mato 
 

MEMBRES  Francisco Garriga Albarracín  Sira del Castillo Sáez  Jordi Berrocal Arcusa 
 Laia Alsina Fernández     

CONVIDATS               
 
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Conèixer tots els membres del Grup de Treball. 
3. Decidir diferents activitats per posar en marxa durant el darrer trimestre del 2021. 
4. Contacte amb l’Ajuntament de Mataró. 
5. Revisió de la pàgina web. 
6. Dubtes consultats amb el CFC. 
7. Consensuar calendari de reunions. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
S’aprova l’acta anterior sense discussions. 

 
2. Conèixer tots els membres del Grup de Treball 
Vam iniciar la reunió amb les presentacions pertinents i amb les explicacions de les inquietuds 
personals (el perquè havíem decidit formar part del Grup de Treball). 

 
3. Decidir diferents activitats per posar en marxa durant el darrer trimestre del 2021 
Per unanimitat es decideix posar en marxa 3 activitats diferents: 

- Activitat lúdica: marxa nòrdica 
- Activitat divulgativa: campanya “Salut Escolar” 
- Activitat formativa: Conferència sobre “Habilitats comunicatives per a fisioterapeutes (eines 

per transmetre a l’usuari adherència al tractament)” 
Tasques a realitzar: 

- Contactar amb els Ajuntaments de: Calella, Mataró, Argentona i Premià de Mar. 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Comunicar als Ajuntaments la proposta lúdica i 
divulgativa. Possibilitat d’oferir-la a la població. 
Possibles col·lectius: pacients oncològics, població 
amb risc d’exclusió social, gent gran... 

- Carme: Mataró 
- Sira: Calella 
- Jordi: Premià 

Del 21/09/21 al 
19/10/21 

 
4. Contacte amb l’Ajuntament de Mataró 
Tasques a realitzar: enviar correu electrònic a la Sra. Teresa Torres Fernández (tècnica de Salut 
de l’Ajuntament de Mataró) 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Donar a conèixer les activitats que proposem a la 
població del Maresme, amb el suport del Col·legi de 

Carme Sánchez Setembre 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Fisioterapeutes de Catalunya. 
Demanar la col·laboració de l’Ajuntament en quant a la 
divulgació de les activitats proposades i l’aportació 
d’informació sobre les necessitats o mancances que 
presenten els ciutadans. 
Resposta rebuda (Teresa Fernández): agraïda per 
comptar amb l’Ajuntament i troba molt interessant poder 
utilitzar al màxim els recursos del territori. Compartirà la 
demanda amb la seva responsable i ens donarà 
resposta al més aviat possible. 

 
5. Revisió de la pàgina web 
Revisem la pàgina web creada des del CFC. Observem alguns errors i ho comuniquem al Col·legi.  

 
6. Dubtes consultats amb el CFC 

- Possibilitat de rebre formació per portar a terme la “Campanya de Salut Escolar”. 
- Poder crear compte d’Instagram pel Grup d’Interès del Maresme. 

Respostes Responsable 
- Podrem rebre formació online per portar a terme 

la “Campanya de Salut Escolar” durant el mes 
d’octubre- novembre 

- No s’aconsella obrir un compte d’Instagram per 
a cada grup de treball. La informació es podrà 
difondre a través del compte del Col·legi. 

Carme Sánchez 

 
7. Consensuar calendari de reunions 
Per unanimitat es decideix que la freqüència de les reunions del Grup d’Interès del Maresme 
seran mensuals (a ser possible, presencials). 

 
Precs i preguntes 

      

 
Pendent per la propera reunió 

- Proposta formativa de l’espatlla (Xavier Vericat). 
- Aportar resposta dels diferents ajuntaments. 

 
Data propera reunió 

19/10/2021 

 
Carme Sánchez Mato 
Interlocutora 
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