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GRUP D’INTERÈS Fisioterapeutes del Maresme 
Núm. d’acta: 02/22 Hora d’inici: 19.30 h Data: 29/03/2022 

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. Altres propostes.

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. 
Acordem que la propera reunió serà de manera presencial. 
S’excusen la Laia i la Sira. 

2. Proposta formació “Coaching per a fisioterapeutes”

Estem pendents de data per a la realització de la formació a TecnoCampus, de manera presencial. 

3. Proposta formació “Marxa nòrdica”

Recordem que estem a l’espera que el Col·legi doni resposta a la nostra demanda. 
Encara no hi ha data assignada. 

4. Proposta formació “Educació sanitària a les escoles”

- Jordi Berrocal: ens explica que el 27 i 28 d’abril farà vàries xerrades sobre “Salut escolar” 
als alumnes de 3r i 4r de Primària de l’Escola del Mar, a Vilassar de Mar. Ha estat ofert 
pel CFC. 

- El Sr. Ramón Aiguadé rep resposta de l’Ajuntament d’Argentona. Accepten la proposta 
per d'iniciar el Projecte de “Salut Escolar” a les 4 escoles d’Argentona, de cara al proper curs 

escolar. 
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5. Altres propostes

- Sessió divulgació: 06/04/2022 (Dia mundial de l’Activitat Física). Col·laboració amb els 
professionals del CAP Gatassa de Mataró per realitzar acompanyament a gent adulta-gran 
durant una caminada i explicació de la importància de realitzar exercici físic. Explicació de 
la correcta utilització dels espais lúdics i de salut. Portaran a terme la col·laboració en 
aquesta activitat el Francesc Garriga i la Carme Sánchez. 

Pendent per la propera reunió 

- Resposta del CFC sobre la formació de marxa nòrdica. 
- Resposta del CFC sobre la formació en coaching. 

Data propera reunió 

03/05/2022 

Carme Sánchez 
Mato Interlocutora 
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