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

Núm. d’acta: 01/10 Hora d’inici: 20.30h Data: 2 de març de 2010 

 
Assistents: 
Col·legi:     

 Patrícia Rebull   Jesús Miralles  Mª Dolors Gràcia  Membres: 
 Mª Jesús Arrufat   Cinta Mestre   Alba Aixendri  

Convidat/s                      
 

Ordre del dia 
1. Revisió i aprovació de l'acta anterior. 
2. Ubicació dels diferents cursos. 
3. Resultats de l'enquesta de Terres de l'Ebre. 
4. Grup de Facebook. 
5. Sopar de Terres de l'Ebre. 
6. Objectius per a la propera reunió. 
7. Precs i preguntes. 

 
1. Revisió i aprovació de l'acta anterior      
Es revisa i s’aprova l’acta anterior. 

 
2. Ubicació dels diferents cursos 
En primer lloc, hem parlat dels espais físics que necessitem tant per a realitzar les 
reunions del grup com els cursos. Pel que respecta a les reunions, les podrem realitzar a la
sala polivalent del centre d'unes components del grup. Per als cursos, l'Hospital Verge de 
la Cinta de Tortosa ens deixarà a la nostra disposició el gimnàs del Servei de rehabilitació, 
i si és necessari, alguna aula de la Universitat d'Infermeria. 

 
3. Resultats de l’enquesta de Terres de l’Ebre 
En segon terme i un dels principals objectius d'aquesta reunió és veure les primeres 
respostes a tots els mitjans de difusió que vam proposar a la reunió anterior. 
Un d'ells és el qüestionari per informar de la creació del Grup d'interés i col•laboració amb 
nosaltres que es va enviar via correu electònic a tots els fisioterapeutes de les Terres de 
l'Ebre. Tot i que no hem tingut moltes respostes dels col•legiats, aquests ens han ajudat a 
crear un llistat dels cursos amb més interés per poder portar-ne algun a les nostres terres, 
que era un dels propòsits del Grup. Els més votats han estat els següents: 
-Embenats neuromusculars/cinesiotaping. 
-Levees de tension de Peninou. 
-Drenatge limfàtic. 
-Gimnàstica hipopressiva. 

 
4. Grup Facebook 
A finals de desembre es va crear un grup al Facebook "Fisioterapeutes de les Terres de 
l'Ebre" amb la finalitat de potenciar la comunicació entre nosaltres, utilitzar-lo com a borsa 
de treball, obtenir una participació directa amb el Grup d'Interés, entre altres. Aquest grup 
ha tingut una bona acceptació, ja hi formem part més de trenta professionals i ja s'han 
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publicat algunes ofertes de treball. 
 

5. Sopar de Terres de l’Ebre 
Per finalitzar hem pensat d'organitzat el 1er Sopar de Germanor de Fisioterapeutes de les 
Terres de l'Ebre per crear un vincle més fort entre tots nosaltres, on tota l'informació s'ha 
penjat al mur de "Fisioterapeutes de les Terres de l'Ebre". 

 
6. Objectius per a la propera reunió 
-Portar un dels cursos d'interès a les nostres terres i programar un altre per a finals d'any. 
-Experiències del 1er Sopar de Germanor organitzat pel Grup d'Interes. 
-Apropar-nos més a la Secció Territorial de Tarragona. 
-Si el Dia Mundial de la Fisioteràpia se celebra a Tortosa, començar a organitzar les 
tasques. 

 
Data propera reunió 
Queda pendent fixar la data de la propera reunió, però ja vam acordar que seria a finals de 
juny, aproximadament. 

 


