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ADECAF
PRESENTA
EL
PRIMER VOLUM DE LA SEVA
REVISTA "ADECAFITNESS"
Creada pensant en vosaltres. En ella hi
trobareu articles, entrevistes i altres
publicacions d'interès.
Fes clic AQUÍ per accedir a ella.

ADECAF COLABORARÀ AMB EL ‘HUB’
DE ‘SPORTSTECH’
La patronal del sector del fitness a Catalunya i el clúster de
sportstech signen un acord de col·laboració per a “treballar
conjuntament i enfortir les seves estratègies comunes”.
Les dues entitats es comprometen a la promoció i difusió
dels esdeveniments i jornades organitzades per ambdues,
així com a l'assessorament mutu en aspectes relacionats en
activitats comunes.

FORMULARI SOBRE LA DIGITALITZACIÓ
DELS CENTRES DE FITNESS A
CATALUNYA
El formulari pretén determinar el nivell de digitalització dels
centres de fitness d'arreu de Catalunya, amb l'objectiu
d'aprofitar els programes de fons Europeus per a la
digitalització del sector.
Fes clic AQUÍ per accedir a ella.

WEBINAR DE RIBÉSALAT “LES RESPONSABILITATS DINS
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I L’AFECTACIÓ DE TOTS
ELS SEUS PROTAGONISTES”.
El

passat

dijous

8

d’abril

vam

tenir

l’oportunitat de presentar el primer Webinar
d’ADECAF de la mà de RibèSalat, “Les
Responsabilitats

dins

d’instal·lacions

esportives i l’afectació de tots els seus
protagonistes”.
En l’esdeveniment, el director de l’àrea
d’esports de RibèSalat Albert Tomàs, va
entrevistar al director tècnic de la companyia
Ivan Pasarisa per tal d’aclarir els dubtes que
ens podem trobar en el dia a dia de la gestió
d’un gimnàs.

ACCIONS ADECAF
Enquesta ADECAF
DIGITAL per a
treballar en
projectes digitals en
programes d'ajuts
europeus

Col·laboració
d'ADECAF amb
HUB23

Reunions amb
PROCICAT per evitar
tancaments

Webinar de RibéSalat
“Les Responsabilitats
dins d’instal·lacions
esportives i l’afectació
de tots els seus
protagonistes”.

Presència en XXSS
per a difondre
actuacions enfront
de les afectacions
de la COVID-19 en el
sector del fitness

10 comunicats de
servei informatiu
adreçats als
associats i
associades

Presència d'ADECAF
a mitjans:
Planta Baixa (TV3),
CMDsport,
2PlayBook, Palco23

ADECAF FISCALITZARÀ ELS TANCAMENTS I
RESTRICCIONS ALS GIMNASOS DESPRÉS DE LA FI DE
L'ESTAT D'ALARMA
Iolanda Latorre, afirma que a partir del 10 de maig, els gimnasos haurien de poder obrir sense cap mena de
restricció. En l’entrevista realitzada per CMDsport a la gerent d’ADECAF adverteix de les limitacions dels governs
autonòmics en fer tancaments i restriccions als gimnasos en finalitzar l’estat d’alarma.
Aquestes han estat algunes de les declaracions que hi
trobareu a l'entrevista:
Per restringir drets fonamentals, s'ha de legislar amb
rang de llei. D'aquí al 9 de maig, ja no hi ha temps.
Detecto una propensió a convertir l'òrgan judicial en
el legislatiu.
Des d'Adecaf estarem molt vigilants perquè el
procediment legislatiu aplicat als gimnasos sigui el
constitucionalment permès.

Fes clic AQUÍ per accedir a l'entrevista completa.

AQUEST MES DONEM LA
BENVINGUDA A...

