
RE 5.5/01-01 
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 1 de 1 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

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

Núm. d’acta: 02/10 Hora d’inici: 20.15 h Data: 19/05/2010 

 
Assistents: 
Col·legi:                    

 Patrícia Rebull   Cinta Mestre   Mª Dolors Gràcia  
 Mª Jesús Arrufat   Mª José Villalba  Alba Aixendri  

Membres: 

 Yolanda Borràs Jesús Miralles Sònia Vilanova 
Convidat/s                      

 
Ordre del dia 
1.- Revisió i aprovació de l’acta anterior. 
2.- Reunió amb la Secció de Tarragona. 
3- Cursa del Llop. 
4- Formació a les Terres de l’Ebre. 
5- Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
6- Data propera reunió. 

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

 
2.- Reunió amb la Secció de Tarragona 
La Cinta ens comenta la reunió que va tenir a Tarragona, on ens passen el relleu per 
organitzar, des del nostre Grup d’Interès, tant de la Cursa del Llop com les activitats del 
Dia Mundial de la Fisioteràpia; oferint-nos el seu assessorament i experiència. 

 
3- Cursa del Llop 
La Cinta i la Sònia ens comenten les tasques durant la Cursa, ens expliquen que es 
necessiten 5 fisioterapeutes/diaris, els horaris i les condicions econòmiques per als 
fisioterapeutes. També es comenta la importància de què es presentin els fisioterapeutes 
necessaris, atès què, en cas contrari, s’entrarà en contacte amb massatgistes. 

 
4- Formació a les Terres de l’Ebre 
S’ha confirmat que el Col·legi ens ofereix els cursos: Bàsic d’embenats neuromusculars, a 
realitzar el 18 i 19 de setembre, i també el Curs de disfuncions de l’ATM abans d’acabar 
l’any, però sense data prevista encara. 
Es comenta també que l’hospital està posant traves per realitzar-los allà, en no tractar-se 
d’una institució pública. Es buscarà una possible nova ubicació. 

 
5- Dia Mundial de la Fisioteràpia 
Es parla de l’organització del Dia Mundial de la Fisioteràpia a Tortosa. Es discuteixen 
diferents llocs d’ubicació i es decideix que, si és possible, el millor és la Plaça Barcelona 
(pl. del Mercat) pel seu punt estratègic. En quant a les dates, seria el 4 de setembre en 
plenes Festes de la Cinta, amb la concentració de moltes activitats per aquella zona i la 
manca de població i activitat comercial per les festes i el pont, o el 7 de setembre amb la 
tornada a l’activitat normal. 
Els companys de la Secció de Tarragona ens van informar, mitjançant la Cinta, que per a 
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aquell dia seria interessant la creació d’un Power Point on s’expliqués l’activitat de la 
Fisioteràpia a les Terres de l’Ebre, envelats amb tallers d’ergonomia, massatge… i també 
molt important tenir un raconet on puguem fer un mini-taller infantil on puguem tenir distrets 
els xiquets mentre els pares estan amb els altres tallers. Acordem que tornarem a parlar 
amb la Secció de Tarragona i el Col·legi tant sobre els tallers informatius com per als 
tallers infantils, amb la possibilitat de buscar algun animador. 

 
Precs i preguntes 
      

 
Conclusions 
      

 
Data propera reunió 
Queda programada la propera reunió per al 16 de juny. 

 


