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SECCIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE
Núm. d’acta: 02/2020 Hora d’inici: 20.15 h Data: 11/02/2020

Assistents:
Coordinador X Marta Escurriola Sotscoordinador X Francesc Múria
X Zaida Velásquez X Alba Aixendri X Ma Isabel Monreal
X Ma Jesús Arrufat X Pau Bestratén ☐

Convidats ☐ ☐

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
2. Formació 2020.
3. Jornada col·legial ST Terres de l’Ebre 2020.
4. Reunió anual ST TE 2020.

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

2. Formació 2020
Es confirmen dates per als cursos d’espatlla i cervicals.
Pendents de confirmació de dates per als seminaris de dermatologia i running.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Complex articular de l’espatlla. 
Cervicals.

CFC
CFC

14-15 nov i 28-29
nov 24-25 oct

3. Jornada col·legial ST Terres de l’Ebre 2020
Pendent de confirmar data a la jornada i es confirmen 2 ponents: Leandro Gutman i Juan 
Ramon Revilla.
Es reserva la sala a la Jornada a l’Hotel Corona de Tortosa.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Jornada col·legial. CFC PENDENT

4. Reunió Anual ST Terres de l’Ebre 2020
Es posa data a la reunió annual i està pendent de reservar sala, tenim diverses opcions: 
l’Hotel Corona, la sala museu, centre cívic.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Reunió anual. ST 28/05/2020

Aprovació de l’acta
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Data propera reunió
17/03/2020

Marta Escurriola Francesc Múria
Coordinador VP Sotscoordinador
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