
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: 05/10 Hora d’inici: 20.15 h Data: 30/08/2010 

 
Assistents: 
Col·legi:                    

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

Membres: 

Zaida Velasquez Yolanda Borràs       
Convidat/s                      

 
Ordre del dia 
1.- Revisió i aprovació de l’acta anterior. 
2.- Incorporació nous membres al Grup d’Interès. 
3.- Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
4.- Curs. 

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

 
2. Incorporació nous membres al Grup d’Interès 
Donem la benvinguda al Grup a dos nous membres: la Yolanda Borràs i la Zaida Velasquez, que 
després d’haver-nos donat suport i ajudat en alguna reunió s’incorporen definitivament al Grup. La 
Patrícia ens comenta que, pel fet de viure fora de Tortosa, se li fa pesat venir a les reunions i li 
comentem que tampoc cal que vingui sempre, que vingui quan pugui. 

 
3.  Dia Mundial de la Fisioteràpia 
La Cinta ens comenta que, des del propi Col·legi, s’han encarregat d’avisar els mitjans de 
comunicació i que uns dos dies abans ens arribaran uns dossiers de premsa per a quan vinguin els 
mitjans a l’envelat. 
Recordem que la Zaida i la Dolors estaran pel matí i que han de tenir imprès el permís de 
l’Ajuntament per si el ve a demanar la Policia Local. 
Davant del problema d’on guardar les coses des de la seva arribada des del Col·legi fins a la seva 
recollida, s’acorda que serà a casa la Dolors per tenir un gran magatzem i mitjans per poder-ho 
portar i retornar de l’envelat. També es recorda que s’ha d’avisar al Col·legi que el dilluns 6 és festa 
local a Tortosa, que no hi hagi cap problema amb l’enviament de material. 
La Cinta enviarà un missatge des del Facebook  per demanar a la gent que enviï fotos del seu lloc 
de treball, la Yolanda ens comenta que intentarà fer-ne alguna al seu lloc de treball, però que ho té 
difícil pel tema de permisos i protecció de dades. 
En relació a les dificultats trobades a l’hora de preparar els tallers infantils, la Dolors pregunta per la 
possibilitat de canviar algun taller. Es parla i es decideix que, al final, l’estampació de les mans es 
farà amb folis de colors i es farà un trencaclosques d’un nen o una nena i s’ensenyarà als nens el 
nom de les parts externes del cos. 
Decidim que farem dos emissions dels PPT al matí i dos a la tarda, no concretem l’hora, dependrà 
de l’afluència de gent. El material necessari per complementar el PPT serà un coixí, una banqueta i 
una caixa, material que ens proporcionarà la Cinta. La Cinta ens passa una còpia PPT perquè ens 
el pugem mirar i preparar a casa. 

 
4. Curs 
La Cinta ens recorda que el Col·legi ens ofereix una plaça gratuïta per al Curs i una subvenció per 
a la resta dels membres del Grup que el realitzaran. La Dolors comenta que, després d’haver parlat 
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amb el Col·legi, va anar a veure l’aula que ens deixen al Sagrada Família i que podem estar 
tranquils perquè serà prou ampla i lluminosa i amb parquet a terra. 

 
Precs i preguntes 
      

 
Conclusions 
      

 
Data propera reunió 
Queda programada la propera reunió per al 21 de setembre i per poder comentar com ha anat el 
Dia Mundial de la Fisioteràpia i el curs. 

 


