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

Núm. d’acta: 04/10 Hora d’inici: 20.15h Data: 21/07/2010 

 
Assistents: 
Col·legi:                    

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

Membres: 

 Jesús Miralles             
Convidat/s                      

 
Ordre del dia 

1. Formació. 
2. Dia Mundial de la Fisioteràpia. 

 
1. Formació 
En primer lloc, encara no tenim un lloc físic per a la realització dels cursos del 18 i 19 de setembre. 
Segurament es realitzaran al Col·legi Sagrada Família, però encara cal realitzar les últimes 
gestions per confirmar-ho. 

 
2. Dia Mundial de la Fisioteràpia 
1. Realitzar un taller cervical que exposarem mitjançant un PPT a l’envelat.  
2. Concretem també les activitats infantils a realitzar. Les activitats les farem només per la tarda, 

a partir de les 5, ja que és dia laborable i també dia d’escola per als nens, de manera que 
només hi haurà nens a partir d’aquest horari. Les activitats a realitzar seran el Pai-Pai i també 
un joc de tres en ratlla amb el logotip del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.  

3. Parlem també de l’horari de l’envelat, que serà de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h.  
4. Acordem els fisioterapeutes que estaran aquell dia: en principi durant el matí hi haurà la Dolors 

Gràcia i la Zaida Velázques. Al migdia serà l’Alba Aixendri qui es quedarà a vigilar l’envelat i 
per la tarda hi haurà la Cinta Mestre. Cal buscar més fisioterapeutes perquè hi estiguin per la 
tarda.  

5. Cal fer difusió a través del correu electrònic i del Facebook per demanar col·laboració als 
diferents fisioterapeutes de les Terres de l’Ebre. 

6. Cal també anar al Patronat de Festes de Tortosa per informar-nos per tal de sortir al programa 
de Festes de la Cinta 2010.  

7. Parlem també de demanar algun escrit al Col·legi sobre l’intrusisme en el món de la 
Fisioteràpia per fer-ne difusió aquell dia. 

 
 

Precs i preguntes 
      

 
Conclusions 

Objectius de la propera reunió: 
 
- Haver trobat un lloc on poder realitzar els cursos. 
- Tenir els PPT dels tallers que s’han de realitzar el DMF acabats i amb el segell del Col·legi.  
- Tenir l’informe de les activitats infantils a realitzar el DMF acabat i amb el material comprat. 
- Tenir els fisioterapeutes del DMF organitzats per torns perquè l’envelat sempre tingui gent.  

 
Data propera reunió 
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Acordem realitzar la següent reunió una setmana abans del DMF per acabar de tancar els últims 
temes pendents. Mentrestant, els següents assumptes els seguirem resolent via correu electrònic i 
telèfon.  

 


