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

Núm. d’acta: 06/10 Hora d’inici: 20.15 h Data: 20/09/2010 

 
Assistents: 
Col·legi:  Manel Domingo Gabriel Liesa       

 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. Accions Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
2. Nous projectes. 
3. Formació. 
4. Fisioteràpia a les escoles. 

 
1. Accions Dia Mundial de la Fisioteràpia 
En primer lloc, es va parlar de les tasques realitzades pel Grup d’Interès com van ser el DMF i el 
Curs bàsic d’embenats neuromusculars, les quals van ser tot un èxit, ja que va tenir molta 
participació per part de la gent que es va apropar a l’envelat i els fisioterapeutes que van participar 
al curs. 

 
2. Nous projectes 
En segon lloc, per part dels membres del Col·legi van donar noves idees i nous projectes per 
portar-los a terme per part del Grup d’Interès. Es va proposar organitzar conferències i mini-cursos 
(3 h) de forma gratuïta, per tal que els fisioterapeutes tinguin la curiositat d’aprendre alguna tècnica 
en concret i després ho puguin aprofundir realitzant un curs on els hi expliquin més àmpliament. 

 
3. Formació 
En tercer lloc, els membres del Grup presents a la reunió vam suggerir alguns cursos que es 
podrien realitzar també a les Terres de l’Ebre com la Fibrolisi Instrumental Miofascial (ganxos), la 
Introducció a la Neurodinàmica, la Tècnica Mezieres (nivell bàsic), Leveés de tensions… entre 
d’altres. També es va proposar realitzar una enquesta a través del grup creat al Facebook, per tal 
que els fisioterapeutes donin la seva opinió sobre els cursos que voldrien que es realitzessin  a les 
Terres de l’Ebre. 

 
4. Fisioteràpia a les escoles 
En quart lloc, el Col·legi està posant en marxa un projecte sobre com introduir els fisioterapeutes a 
les escoles, així que ens van proposar de buscar un col·legi on l’AMPA sigui molt activa, per tal que 
es puguin fer xerrades i intentar evitar el sedentarisme i el augment de l’obesitat que pateixen els 
nens d’avui dia. 

 
Precs i preguntes 
      

 
Conclusions 
Objectius per a la propera reunió: 
 
• Propostes per a la realització de les conferències i els mini-cursos. 
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• Valorar la resposta de l’enquesta realitzada a la pàgina del Grup d’Interès. 
• Propostes de col·legis per tal de poder dur a terme el projecte de salut escolar proposat pel 
Col·legi. 

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

 


