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www.fisioterapeutes.cat 
 

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

Núm. d’acta: 1/2011 Hora d’inici: 08.15 Data:   11-05-11 

 
Assistents: 

 Patrícia Rebull Pallarés  Cinta Mestre Pedret  M. Dolors Gràcia 
Benaiges  

 M. Jesús Arrufat Codorniu  M. José Villalba   Alba Aixendri Pedret 

Membres: 

     
Convidat/s                      

 

Ordre del dia 
1. Jornada: Abordatge pràctic de Fisioteràpia en geriatria. 
2. Cursa de Paüls. 
3. Revisar el tema  dels cursos de formació. 
4. Lloc de realització cursos.  

 

1. Jornada: Abordatge pràctic de Fisioteràpia en geriatria 
Va sorgir el tema de la invitació rebuda des del Col·legi per a algun membre del Grup, però de les 
persones assistents, cap tenia la disponibilitat per poder-hi assistir. De tota manera, vam fer arribar 
la informació a tots el membres  a traves del correu electrònic.  

 

2. Cursa de Paüls 
Un altre tema que va sorgir és l'oferta de treball per s la cursa de Paüls del dia 29 de maig, i que de 
moment ja s'han fet els tràmits per posar en contacte els interessats amb l'organització. 

< 
3. Cursos de formació 
Revisant els tema dels cursos de formació, la interlocutora ens va explicar que tenia la confirmació 
que farem el Curs d'espatlla dolorosa després de l'estiu, però queda pendent fixar la data. I també 
que en demanéssim d'altres perquè s'està fent la planificació. 

 

4. Lloc realització cursos 
Paral·lelament, s'ha gestionat la consecució d'un local on poder fer el curs i podríem tenir la sala 
del gimnàs de RHB del CAP BAIX EBRE (Tortosa), però no ens han pogut confirmar la 
disponibilitat sinó els hi diem la data. De totes maneres, si ens fallés aquest local també hi hauria la 
possibilitat de fer-ho al pavelló d'esports de Deltebre. 

 

Precs i preguntes 
Van sorgir un parell de preguntes: 
Els participants del dia mundial 2010 a Tortosa no hem cobrat el que se'ns va prometre i voldríem 
saber com està aquest assumpte. 
I també, en referència al fisioterapeuta a l'escola, vam proposar com a col·legi en el nostre territori, 
el col·legi Sagrada Família; no sabem si ja s'han iniciat els tràmits o com evoluciona la iniciativa. 

 

Conclusions 
Vam acordar enviar un correu electrònic al grup del Facebook per fer un sondeig dels cursos que 
estem interessats a portar per respondre a la petició del Col·legi. 
Un cop coneguem la data exacta del curs d'espatlla cal enllestir els tràmits del local . 

 

Data propera reunió 
Queda fixada la propera reunió per al 13 de juliol. 

 


