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SECCIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE 

Núm. d’acta: 7/20 Hora d’inici: 20:30h Data: 17/11/2020 

 

Assistents: 

Coordinador  Marta Escurriola Sotscoordinador  Francesc Múria 

 Zaida Velásquez  Alba Aixendri  M. Isabel Monreal 

 M. Jesús Arrufat  Pau Bestraten  Inés Llasat 

Convidats               

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior. 
2. Liquidacions de les despeses octubre 2020. 
3. Pla de formació 2021. 
4. Actualització de la secció Terres de l’Ebre a la web del Col.legi. 
5. Línies de treball per promoure la fisioteràpia desde la secció. 
6. Conveni per a la realització de les proves diagnòstiques i serològiques de la Covid-19. 

 

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

S’aprova l’acta anterior. 

 

2. Liquidacions de les despeses octubre 2020. 

Les liquidacions de les despeses d’octubre es passaran al desembre ja que hi ha hagut alguns 
problemes amb el correu i no ha estat possible fer-ho anteriorment.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Col.legi de fisioterapeutes CFC Proper mes. 

 

3. Pla de formació 2021. 

Des del Col.legi hem rebut la proposta de formació pel 2021 a  les Terres de l´Ebre. De les quals 
s’han assignat els cursos següents: 4Ms, CORE, mètode McKenzie: la columna lumbar i ST 
Higiene nasal. Entre els membres de la secció plantegem la possibilitat de realitzar alguns canvis; 
el ST d’higiene nasal i el curs de CORE ja que els hem fet anys anteriors i si puguessim modificar-
los per un d’aquests ST Dermatologia, ST Running i/o ST valoració neurològica i el curs de 
Drenatge limfàtic o Neuromodulació. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Comunicar-ho al Col·legi de fisioterapeutes TOTS Proper mes. 

 

4. Actualització de la secció Terres de l’Ebre a la web del Col.legi 

Està pendent d’actualitzar-se a la web del Col.legi la secció Terres de l’Ebre: fotografia de grup, 
text i membres que formen part de la secció. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Comunicar-ho al Col.legi de fisioterapeutes.  CFC  
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5. Línies de treball per promoure la fisioteràpia desde la secció.

S’ha de promocionar a la població la fisioteràpia en tots els àmbits. Per això, després de comentar 
diferents idees començarem des de l’instagram a realitzar un Quizz advent amb diferents 
preguntes sobre la fisioteràpia que es realitzaran diàriament durant el mes de desembre i on els 
fisioterapeutes o persones que ens segueixen podran participar-hi. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Pluja d’idees de promoció de la fisioteràpia TOTS Proper mes 

6. Conveni per a la realització de les proves diagnòstiques i serològiques de la Covid-19.

Des del Col.legi s’ha signat un conveni per a la realització de les proves diagnòstiques i 
serològiques de la Covid-19 amb descomptes pels col.legiats i/o els seus empleats a centres o 
consultes, la qual cosa des de la secció Terres de l’Ebre ens sembla bé haver pogut arribar a 
aquest acord. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

CFC 

Aprovació de l’acta 

Data propera reunió 

El pròxim mes de desembre, a concretar el dia que ens vagi bé a tots. 

Coordinador VP Sotscoordinador 
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