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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL MARESME 
Núm. d’acta: 02/2013 Hora d’inici: 20.00 h Data: 14/05/2013 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Enric Cortés 

 Miguel Ángel Martínez  Lurdes Sanclemente   Miquel Ferrer 
 Júlia Viedma  Judith Estivill  Daniel Jara 

Membres 

                     
Convidats  Gabriel Liesa  Roser Alfonso        

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Conclusions de l’entrevista amb el representant de l’Institut d’Esports de Mataró. 
3. Discussió de les proposicions realitzades en anteriors reunions amb els representants del CFC per 
estudiar la seva viabilitat. 
4. Organitzar la col•laboració amb la Cursa d’Estiu de Premià de Mar. 

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

 
2. Conclusions de l’entrevista amb el representant de l’Institut d’Esports de Mataró 
Trobada amb el Sr. Pere Robert, director de l’IEM, per tal de presentar el Grup d’Interès i oferir la 
col•laboració en tots aquells àmbits on fos possible (participació en esdeveniments, col•laboració amb 
entitats, clubs esportius i escoles) així com també explorar la possibilitat d’aconseguir préstec d’espais per a 
la realització d’actes promoguts pel GIF Maresme. També es va preguntar per la possibilitat de col•laborar 
amb el TCM (Escoles Universitàries de Mataró), però la resposta va ser derivar-nos directament als 
responsables directes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      Miquel Ferrer i 

Enric Cortés 
10/05/2013 

 
3. Discussió de les proposicions realitzades en anteriors reunions amb els representants del CFC 
per estudiar la seva viabilitat. 
Amb el Sr. Gabriel Liesa i la Sra. Roser Alfonso es comenta el contingut de les anteriors reunions i actes del 
GIF Maresme, posant especial èmfasi en els futurs actes que vol realitzar el GIF i posant el llistó a una 
alçada assequible, centrant-nos en la participació a la Cursa de Premià de Mar i la conferència sobre dolor 
miofascial. Així mateix, també es discuteixen altres temes com són la capacitat de col•laboració del CFC 
vers el GIF i també altres temes com l’intrusisme laboral a la comarca i les ofertes de feina que s’ofereixen 
des del CFC. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4.Organitzar la col•laboració amb la Cursa d’Estiu de Premià de Mar. 
Parlem de la gestió de la cursa, de quins membres del GIF podran participar-hi directament i sobre quins 
materials ens pot cedir el CFC 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Recollir el material a la seu del CFC i transportar-lo fins a 
Premià de Mar, així com també ocupar-nos de la gestió i 
organització de l’acte. 

Enric Cortés i 
Miquel Ferrer 

29/06/2013 

 
      
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
Es discuteix sobre diversos temes d’interès general de la professió aprofitant la presència dels 
representants del CFC.  

 
 

Data propera reunió 
A concretar 

 


