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GRUP D’INTERÈS de Fisioterapeutes del Maresme 

Núm. d’acta: 05/21 Hora d’inici: 19.30 h Data: 23/11/2021 

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. Proposta formació “Coaching per a fisioterapeutes”.
3. Proposta formació “marxa nòrdica”.
4. Proposta formació “Educació sanitària a les escoles”.
5. Revisió d’introducció i objectius per a la pàgina web.
6. Consensuar propera data de reunió

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

S’aprova l’acta anterior sense discussions. 
Hem decidit, per majoria absoluta, realitzar aquesta reunió de manera telemàtica i la propera serà 
presencial. 

2. Proposta formació “Coaching per a fisioterapeutes”

L’Iván (CFC) ens informa que la proposta formativa ha sigut acceptada per la Junta de Govern. 
Ens demana que el full de sol·licitud de formació estigui emplenat completament. La 
Sira, juntament amb la Mònica Lapeyra (tutora del curs), aporten la informació que mancava 
(objectius i canvi a modalitat presencial).  
Adjuntem el document amb l’acta. 
L’Iván ens comunica que el Col·legi es posarà en contacte amb la tutora per concretar data. 
També es preocuparà de buscar el local per a la formació. 

3. Proposta formació “marxa nòrdica”

Tres membres del Grup d’interès van participar en el tastet sobre marxa nòrdica. Cadascú aporta 
la seva experiència.  
En el tastet van rebre la informació que calia realitzar la formació d’un mínim de 6 h per poder 
portar a terme la iniciativa al nostre territori (que la marxa nòrdica arribi a la màxima 
població possible). 
La Sira aporta la Guia de marxa nòrdica del Col·legi. 
Hi ha tres membres del Grup molt interessats en rebre aquesta informació.  
Queda pendent consultar al Col·legi si es faria càrrec de la despesa econòmica del curs. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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4. Proposta formació “Educació sanitària a les escoles”

Hem rebut, per part del CFC, la formació i els tríptics sobre l’educació sanitària a les escoles.  
La Carme Sánchez es posa en contacte amb l’Ajuntament d’Argentona per concretar una reunió 
i presentar aquest projecte que oferim a les escoles. Estem a l'espera de rebre resposta. 

5. Revisió d’introducció i objectius per a la pàgina web

 Llegim les diferents propostes i decidim, majoritàriament, que la informació per a la pàgina web 
ha de ser la següent:  

El Grup d’Interès del Maresme s’ha reconstituït després de vuit anys d’inactivitat. De moment som 
cinc nous membres, però esperem que t’hi sumis aviat. 

El nostre principal objectiu és contribuir a la divulgació i l’arrelament de la fisioteràpia dins 
la nostra comarca. 

Estem preparant tot un seguit d’activitats, tant per a la població com per als col·legiats/des. 

Et convidem a què donis un cop d’ull per si tens alguna aportació a fer per contribuir amb 
la població o per millorar la nostra pràctica clínica. 

Posa’t en contacte amb nosaltres. Estarem encantats/des d’escoltar-te. 

6. Consensuar propera data de reunió

Es proposa que la freqüència de les reunions del Grup d’Interès del Maresme fins finals d’any 
sigui quinzenal, però acordem mantenir les reunions mensuals i anar comentant l’evolució de les 
diferents tasques per WhatsApp.  

Precs i preguntes 

Pendent per la propera reunió 

- Resposta del CFC sobre la formació en coaching proposada: data i lloc del curs. 
- Resposta del CFC sobre la formació de marxa nòrdica. 
- Resposta de l’Ajuntament d’Argentona per presentar el projecte de “salut escolar”. 

Data propera reunió 

21/12/2021 

Carme Sánchez Mato 
Interlocutora
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