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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL MARESME 
Núm. d’acta: 01/13 Hora d’inici: 20. 00 h Data: 12/2/13 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Enric Cortés i Martorell 

 Miguel Ángel Martínez  Daniel Jara   Miquel Ferrer 
 Júlia Viedma  Judith Estivill        

Membres 

                     
Convidats                      

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Proposta de tallers i/o cursos per a professionals. 
3. Proposta de conferències per a fisioterapeutes. 
4. Proposta de conferències obertes al públic. 
5. Proposta de participació en esdeveniments esportius. 
6. Proposta d’entrevista amb el regidor d’Esports de Mataró. 

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

 
2. Proposta de tallers i/o cursos per a professionals 
En Miquel Àngel Martínez proposa la realització d’un taller introductori sota el títol “Abordatge de la 
síndrome del dolor miofascial a l’espatlla”, dirigit per ell mateix i realitzat a Mataró, amb una capacitat per a 
25 assistents i ubicat al centre InFisio o en una sala adequada d’acord amb el nombre d’assistents. 
Tasques a realitzar Mancaria un projector per a la presentació. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Taller introductori a la punció seca Miquel Àngel 

Martínez 
8/6/2013 

 
3. Proposta de conferència / taula rodona per a futurs fisioterapeutes 
Es parla de realitzar una taula-debat per ajudar els fisioterapeutes recent graduats o que estiguin finalitzant 
els seus estudis a decidir quina formació de postgrau pot ser la més adequada i a quines sortides 
professionals poden optar. 
Tasques a realitzar Trobar ponents i lloc de realització. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      GIM Tardor 

 
4. Conferència oberta al públic  
Fisioteràpia i qualitat de vida. 
Tasques a realitzar Conferència oberta on es pretén divulgar els beneficis que la Fisioteràpia pot aportar al 
conjunt de la població. 
Descripció de la tasca Localitzar ponents, lloc i públic. Responsable Data realització 
      GIM Primavera o tardor 

 
5. Participació en esdeveniments esportius 
Proposem la participació en esdeveniments esportius comarcals on no hi ha presència de fisioterapeutes 
realitzant tasques de suport sanitari o de divulgació professional. Indiquem quatre possibles actes: Mitja 
Marató de Mataró, 10 km de Premià de Mar, Triatló de Mataró o Sant Silvestre del Masnou. 
Tasques a realitzar Localitzar responsables d’aquestes curses i pactar possible col·laboració. Parlar amb el 
CFC per saber quin/s material/s poden aportar. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      M.A. Martínez, 

Enric Cortés, 
Miquel Ferrer 

      



QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 2 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

 
6.Entrevista amb el regidor d’Esports de Mataró  
 
Tasques a realitzar Parlar amb el regidor d’Esports de la ciutat de Mataró (Sr. Pere Galvany) per fer-li 
veure la irresponsabilitat que comet l’Ajuntament en permetre que un centre de quiromassatge sigui el 
responsable de l’assistència postcursa de la Mitja Marató de Mataró (organitzada per l’Ajuntament), posant 
en risc la integritat física dels participants en no ser tractats per professionals sanitaris. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      Enric Cortés i 

Miquel Ferrer 
Properament 

 
7.      
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
8.      
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
9.      
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
10.      
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
Es discuteix sobre diversos temes que ens afecten professionalment i les diferències entre els diferents llocs 
de treball i càrrecs que ocupem els membres del GIM.  

 
Data propera reunió 
A concretar. 

 


