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

Núm. d’acta: 02/2011 Hora d’inici: 20.15 h Data:   19/10/2011 

 
Assistents: 
Col·legi:  Gabriel Liesa   

 Patrícia Rebull Pallarés  Cinta Mestre Pedret  M. Dolors Gràcia 
Benaiges  

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

Membres: 

  Jesús Miralles Llorca   Yolanda Borràs 
Vallés 

 

Convidat/s         
 

1. Ordre del dia 
Els temes tractats van ser: 
- El curs a realitzar el 22 i 23 d'octubre a Tortosa d'"Espatlla dolorosa". 
- Els següents cursos a organitzar pel Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre. 
- La inclusió d'un nou membre al Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre. 
 
Primerament es va parlar del curs que s'havia de realitzar el següent cap de setmana. Vam 
comunicar el lloc definitiu, les encarregades de revisar el material que enviés el Col·legi, 
els horaris que s'havien de complir i la resta de normes bàsiques que havíem de tenir en 
compte per al bon funcionament del curs. 
Vam concretar també que el dissabte, unes quantes de nosaltres, ens quedaríem a dinar a 
algun restaurant prop del lloc de realització del curs, a fi d'acompanyar el professor i tots 
aquells alumnes que vinguéssin de fora i no sapiguéssin on menjar.  
 

 
2.  
En segon terme es va parlar dels següents cursos que estan en procés.  
Es va informar als membres del Grup d'Interès que els cursos d'ATM i Bobath estan en 
procés de preparació.  
Des del Grup també es va demanar la possibilitat de fer un curs de tècniques 
neurodinàmiques.  
 
 
 
 

 
 

3.  
En tercer lloc, es va comentar la inclusió d'en Jesús Miralles Llorca (núm. 
3372) com a nou membre del Grup d'Interès. En la propera reunió cal realitzar 
una foto amb tots els membres a fi d'actualitzar-lo. 

 
 

Precs i preguntes 
 Es va preguntar si tothom tenia el tema de les dietes resolt i tothom va respondre 
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afirmativament. 
 

Conclusions 
Cal seguir treballant amb els cursos que s'han d'impartir a les Terres de l'Ebre. 
Per a l'any 2012 hem de planificar més reunions, atès que aquest any només n'hem pogut 
realitzar dues per problemes d'organització. 

 
Data propera reunió 
La propera reunió s'ha posat per al dia 14 de desembre de 2011. 

 


