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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE LES TERRES DE L’EBRE 

Núm. d’acta: 01/09  Hora d’inici:       Data:  17/11/2009 

 
Assistents: 
Col·legi:  Gabriel Liesa  

 Patrícia Rebull Pallarés  Cinta Mestre Pedret 
 Mª Jesús Arrufat Codorniu  Mª José Villalba 

Membres: 

 Mª Dolors Gràcia Benaiges  Alba Aixendri Pedret 
Convidat/s               

 
1. Ordre del dia 
 
El motiu d’aquesta primera reunió ha estat posar en marxa el projecte de la creació del 
Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre amb l’assessorament del vicesecretari de la Junta, 
Gabriel Liesa.  
 

 
2. Objectius i tasques 
 

1) En primera instància, hem de fer els tràmits necessaris per tal d’aconseguir un lloc 
on poder fer les reunions del grup i també on poder realitzar els cursos. 
 
2) Crear un petit qüestionari per fer-lo arribar a tots els col·legiats de les nostres terres 
per tal de difondre la creació del nou Grup d’Interès, conèixer les seves inquietuds 
professionals i encoratjar-los a formar part activa d’aquesta iniciativa. 
Mitjançant l’enquesta, pretenem crear un registre de tots aquells fisioterapeutes que 
visquin o treballin a les Terres de l’Ebre i el·laborar un llistat de futures conferències, 
cursos, xerrades... de formació que siguin d’interès general en la nostra demarcació. 
 
3) Constituir un grup de trobada dinamitzador de la nostra professió i de divulgació de 
la Fisioteràpia per tal de fer sabedora a la societat de quin és el paper del fisioterapeuta 
i les seves línies d’actuació a fi i efecte de lluitar contra l’intrusisme professional. 
Referent a aquest tema, es va parlar de la possibilitat de realitzar el Dia Mundial de la 
Fisioteràpia a Tortosa l’any vinent. 
 
4) També estem interessats en crear una “petita borsa” de treball de les Terres de 
l’Ebre. 
 
5) I es va parlar de la creació d’un bloc de fisios i de l’adreça electrònica del Grup 
d’Interès. 
 
6) S’estableix que la freqüència de les reunions del grup serà d’almenys una cada 
trimestre.  
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3. Objectius per a la propera reunió 
 
1) Valorar la resposta de l’enquesta. 
2) Iniciar la creació del cens de fisioterapeutes. 
3) Obtenir un llistat de cursos/ conferències d’interès. 
4) Continuar treballant per desenvolupar els objectius detallats en aquesta acta. 

 
 

Precs i preguntes 
 
 No hi ha precs ni preguntes. 
 

 
Data propera reunió 
 
Queda pendent de fixar la data de la propera reunió 
 

 


