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SECCIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE 

Núm. d’acta:      09/2022 Hora d’inici:      21.30 h Data:    06/09/2022   

 

Assistents: 

Coordinadora ☐ Inés Llasat Sotscoordinador ☐ Francesc Múria 

☐ Pau Bestraten ☐ Marta Escurriola ☐ David Piñol 

☐ Maria Jose Gómez Cooper   

Convidats ☐       ☐       

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Reunió del 29 d’agost.  
3. Acabar de definir conceptes del DIFT. 
4. Formacions i cursos.  

 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

S’aprova l’acta anterior. 

 

2. Reunió del passat dilluns  

- El Fran va assistir a la reunió del passat 29 d’agost amb els membres de les diferents 
seccions que conformen el CFC. En aquesta reunió es van repassar tots els aspectes que 
conformen el DIFT i van puntualitzar les mancances.  

- Ens comenten que ja tenim a la nostra disposició els diferents materials com ara els cartells 
i tiquets d’esmorzar i que es poden imprimir quan faci falta.  

- També que ens enviaran el material, el qual el facilitarem a FISIOTES per facilitar la 
distribució.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

3. Acabar de definir conceptes del DIFT 

Amb la premissa anterior, i sent conscients de totes les mancances, en l’actual reunió s’han acabat 
de definir els següents punts: 
 

1. L’Associació FMP estan assabentats sobre la participació i adoptaran un paper actiu en la 
diada, acudint amb diferents usuaris i participant en les activitats proposades.  

2. Revisem els cartells i esmenem possibles errors com ara: la falta de l’hora d’inici i que no es 
veuen bé les lletres en groc. Aquest fet és comunicat i corregit. 

3. Tot llest per iniciar les impressions.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

4.       

     La Roser ens pregunta quin dia volem realitzar el Seminari de diatèrmia per a la formació 
2023. Decidim que sigui al febrer. En un principi hi aniran la Maria José i el Francesc.  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

Aprovació de l’acta 

      

 
 

Data propera reunió 

  
El 27/09/2022 a les 21.30 h.  

 
Coordinadora         VP Sotscoordinador 
 
Inés Llasat                                                                              Francesc Múria 

http://www.fisioterapeutes.cat/

