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

Núm. d’acta: 08/10 Hora d’inici: 20.15 h Data: 21/12/2010 

 
Assistents: 
Col·legi:                    

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

Membres: 

                  
Convidat/s                      

 
Ordre del dia 
Els temes tractats van ser: 
 
- L'estimació de la Jornada de les Teràpies Manuals que es va realizar el 26 de 
novembre a Barcelona. 
- Sobre l'inici de minicursos, monogràfics i cursos d'interès durant el mes de gener, 
febrero o març de 2011, a les Terres de l'Ebre. 
- L'evolució del Grup d'Interès; fisioterapeutes de les Terres de l'Ebre a la xarxa social 
Facebook. 

 
1. Jornada de Teràpies Manuals 
Primerament es va parlar del dia de les teràpies manuals realitzades a Barcelona el passat 
26 de novembre, que van ser tot un èxit, atès que les entrades es van esgotar. També val 
a dir que les ponències van ser presentades per grans especialistes, com per exemple: 
Isabel Salvat, Miquel Àngel Cos, Toni Bové, entre d´altres. Per això hi va haver molta 
acceptació per part dels assistents. 

 
2.  Formació  
 
En segon lloc, els membres del Grup d'Interès vam proposar diferents temes per realizar al 
gener, febrer o març del 2011: 
Minicursos (de 3 h de durada) de:  
 
- Diagnòstic diferencial del peu, l'espatlla o el genoll. 
- Tècnica de ventoses. 
 
Monogràfic d'espatlla o de mà. 
 
Curs de: 
- ATM 
- Estiraments de Levées. 
- Extremitat superior (espatlla, colze i mà). 
- Mètode Maitland (d'espatlla) 
- Neurodinàmica. 
 
***Pel tema de conferències no hi ha cap proposta actualment. 
 
Tota aquesta llista es proposarà al Col·legi perquè ens puguin respondre quins són els  
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temes que es podrán dur a terme, com també la disponibilitat del professorat. 
 
 

 
 

3. Evolució del Grup d’Interès  a la xarxa social 
En tercer lloc i per finalitzar, el Grup d’Interès de les Terres de l'Ebre, a nivell de la xarxa 
social Facebook, va evolucionant atès que es pot trobar ofertes de treball. 

 
Precs i preguntes 
       

 
Conclusions 
Fixar data per realitzar els cursos, minicursos i monogràfics que s'impartiran a principis 
d'any. 

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

 


