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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DEL MARESME 
Núm. d’acta: 07/12 Hora d’inici: 20.00 h Data: 20/11/13 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Enric Cortés i Martorell 

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

Membres 

                     
Convidats            

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Participació a la Cursa UpTeamTrail. 
3. Participació a la Cursa MarinaTrailRunning. 
4. Dubtes a tractar amb el CFC. 
5. Contactar amb els membres inactius del GIF Maresme. 
6. Organització de la conferència sobre la Síndrome de Dolor Miofascial. 

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

 
2. Participació a la Cursa UpTeamTrail 
A proposta del CFC, se’ns ofereix col·laborar amb l’organització d’aquesta cursa a Cabrera de Mar els 
propers 7 i 8 de desembre. Declinem realitzar aquesta col·laboració perquè trobem inacceptable que, des de 
l’organització, se’ns exigeixi un nombre de fisioterapeutes a canvi d’una contraprestació pràcticament 
inexistent, especialment pel fet que els organitzadors d’aquesta prova sigui una empresa professional. A 
més a més, trobem que hi ha molt poc marge de temps per a organitzar-nos. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 GIF  

 
3. Participació a la Cursa Marina TrailRunning 
El company Miquel Àngel Martínez presenta una possible col·laboració a una cursa de muntanya que es 
realitzarà a Premià de Mar el proper mes de febrer. Restem a l’espera de conèixer les condicions que se’ns 
plantegen per a la col·laboració. 
Tasques a realitzar Conèixer les característiques de la col·laboració. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      Miquel Àngel 

Martínez 
 

 
4. Dubtes a tractar amb el CFC 
Parlem sobre la possible contractació, per part del CFC, de personal per a les col·laboracions amb les 
curses, així com si aquesta contraprestació econòmica podria anar als membres del GIF que hi col·laborin i 
d’aquesta manera puguem tenir un fons econòmic que reverteixi en el propi GIF. Així mateix, proposem la 
opció de que el GIF s’encarregui de gestionar la participació en aquests esdeveniments i el CFC contracti 
fisioterapeutes en situació d’atur per tal de col·laborar amb aquests companys. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable Data realització 
 GIF  

 
5. Contactar amb els membres inactius del GIF Maresme 
Es proposa contactar amb les companyes Elisa Carbonell i Ariadna Rivas per esbrinar la seva disposició a 
continuar dins del GIF, atès que no han assistit a cap de les reunions i no participen dels debats via 
whatsapp. 
Tasques a realitzar  
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      Enric Cortés       

 
6. Organització de la conferència sobre la Síndrome de Dolor Miofascial 
Confirmem que la data de realització de la conferència, a càrrec del company Miquel Àngel Martínez, serà el 
14/12/13 al centre InFisio de Mataró, amb una capacitat aproximada per a 25 assistents. Esperem que la 
difusió sigui per part del CFC mitjançant llista de correu electrònic i confirmació d’assistència. Comentem la 
possibilitat de realitzar un petit refrigeri després de l’acte. Així mateix, consultem la possibilitat de 
remuneració del conferenciant que revertiria directament en benefici de futurs actes del GIF. 
Tasques a realitzar Habilitar l’espai per poder realitzar l’acte. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Aconseguir la cessió d’un projector i cadires per part del 
CFC. 

Miquel Àngel 
Martínez i 
Miquel Ferrer 

14/12/13 

 
Precs i preguntes 
Es discuteix sobre diversos temes d’interès general de la professió. 

 
 

Data propera reunió 
A concretar. 

 


