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GRUP DE TREBALL DE MÚTUES 

Núm. d’acta: 03/2017 Hora d’inici: 16.30 Data: 09-09-2017 

 
Assistents: 
  Francesc Rubí Carnacea (1130)  Eduard Ventura Cornella (2787) 
  J. Carlos Escolà Valls (1014)  Carles Vilardell Petit (8249) 
  Núria Malleu Morros (1019)  Daniel Sanchís Jiménez (984) 
  Silvia Homs Llagostera (1565)  Ángel Ortiz Borrás (2337) 
  Agustí Giné Cot (2400)  Francisco Romano Lechón (53) 
Convidats  Oriol Martínez Navarro (12504)  Marlen Moreno Martínez (12088) 

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Assistència. Baixes i altes al Grup 
3. Valoració de les accions fins a l'actualitat 
4. Plantejament de possibles accions per part dels responsables de Comunicació 
5. Desenvolupament del pla d'estratègic d'accions 
6. Precs i preguntes 
7. Afers de tràmit 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
L'acta de la reunió anterior ha sigut aprovada per unanimitat 

 
2. Assistència. Baixes i altes al Grup 
Es disculpa l'Eduard Ventura. Es procedeix a donar de baixa a Carles Escolà i Sílvia Homs. Es 
procedeix a incorporar al Grup a Marlen Moreno i a Oriol Martínez, que van ser els dos candidats 
escollits entre un Grup de cinc, que es van presentar a l'oferta pública que vam fer. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. Valoració de les accions fins a l'actualitat 
Es procedeix a enumerar i es valora positivament tot el que s'ha fet fins al moment. Es comenta la 
conversa telefònica mantinguda amb el coordinador del Grup de Treball en Mútues del Col·legi de 
Fisioterapeutes del País Basc. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Plantejament de possibles accions per part dels responsables de Comunicació 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Demanar la planificació d'accions de comunicació a 
seguir als responsables de l'Àrea 

F. Rubí Octubre 2017 

 
5. Desenvolupament del pla estratègic d'accions 
Denúncia contínua a la premsa de la situació. Diaris? ràdio?, premsa digital i compartir a les 
xarxes?... 
Crear un canal de denúncia per part dels usuaris. 
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Reunió amb associacions de consumidors. 
Preparar una enquesta per als consumidors sobre la seva visió de la Fisioteràpia. 
Creació d'un segell de qualitat (ratio, electro, TM, Ex. terapèutic, recomanacions sanitàries, titulació 
del personal, formació continuada...). 
Enviar informació de les actuacions a seguir a responsables de mútues. Oferir la cerca d'una solució 
als problemes de viabilitat (permetre el copagament?). 
Estudiar la viabilitat de convidar a responsables de les mútues al networking del FTP18. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
Precs i preguntes 

No n'hi ha. 

 
Afers de tràmit 

No n'hi ha. 

 
Data propera reunió 

13-11-17 a  les 16.30 hores. 

 
Francesc Rubí 
Coordinador 
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