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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE LES TERRES DE L’EBRE 
Núm. d’acta: 05/2017 Hora d’inici: 20.15 Data: 12/12/2017 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Marta Escurriola 
Membres  Patricia Rebull  Jesús Miralles  Zaida Velásquez  Alejandro Jiménez 

 Alba Aleixendri  Ma Isabel Monreal   Ma Jesús Arrufat  Ma Dolors Gràcia 

 Andrea Rodríguez  Jordi Castellano  Tània Perales  

Convidats                      
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Conformació del Curs de Teràpia Manual en Neuropaties compressives d'ES. 
3. Dates pendents dels seminaris tècnics de vertigen i gestió. 
4. Dates pendents del Curs de la mà. 
5. Problemes en l'adjudicació de la sala de formació a Terres de l'Ebre. 
6. Proposta de connexió entre el Grup de les Terres de l'Ebre i la Secció Territorial de Tarragona. 

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

 
2. Conformació del Curs de Teràpia Manual en Neuropaties compressives d'ES 
Confirmem l'acceptació del Curs de Teràpia Manual en Neuropaties compressives d'ES. 
 
La data escollida és 10 i 11 de març de 2018. 
 
Dels membres del Grup hi estan interessats: Marta, Andrea, Tània, Àlex, Patricia, Jesús, Mari, Jordi i Dolors. 
 
Esperem la confirmació dels dies per part del CFC i inscripcions. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
RESTEM A L'ESPERA DE LA CONFIRMACIÓ. CFC En els pròxims mesos 

 
3. Dates pendents dels seminaris tècnics de Vertigen i gestió   
Restem a l'espera de saber quines són les possibles dates per fer els seminaris tècnics de gestió i vertigen. 
Comentem que com més aviat millor per tal de poder repartir-ho i gestionar-ho de la millor manera entre el 
3r trimestre de 2018. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
RESTEM A L'ESPERA DE LES POSSIBLES DATES. CFC En els pròxims mesos 

 
4. Dates pendents del Curs de la mà 
Els membres del Grup estan interessats a poder saber quan es podria fer el Curs de la mà per tal de poder 
gestionar les dates i intentar quadrar-ho entre el segon i tercer trimestre de 2018. 
Ens agradaria poder-ho saber quant abans millor. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
RESTEM A L'ESPERA DE POSSIBLES DATES I 
CONFIRMACIÓ. 

CFC En els pròxims mesos 

 
5.  Problemes en l'adjudicació de la sala de formació a les Terres de l'Ebre    
Comentem la importància de poder tenir una sala de formació adequada per tal de poder fer formació de 
manera còmoda i pràctica. 
Valorem la possibilitat de poder disposar d'un pressupost anual per tal de poder gestionar el transport de les 
lliteres i el lloguer d'una sala que compleixi les condicions adequades. 
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Ens agradaria poder tenir una resposta i saber-ho per a les properes formacions del primer trimestre de 
2018. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
    RESPOSTA I GESTIÓ PER PART DEL CFC.      CFC      En els pròxims 

mesos  
 

6. Proposta de connexió entre el Grup de les Terres de l'Ebre i la Secció Territorial de Tarragona 
Comentem i estem tots i totes d'acord en què creiem que hi hauria d'haver connexió entre el nostre Grup 
d'Interès i la Secció Territorial de Tarragona per tal de poder-nos beneficiar mutuament de pressupost, 
d'activitats, cursos i poder participar conjuntament. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 ACCEPTACIÓ I PROPOSTA.    CFC        En els pròxims 

mesos  
 

Precs i preguntes 
No n'hi ha 

 
Data propera reunió 
12/12/2017 
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