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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE LES TERRES DE L’EBRE 
Núm. d’acta: 01/12 Hora d’inici: 20.15 h Data: 14/ 03/ 2012 

 
Assistents: 
Col·legi:                      

 Patrícia Rebull Pallarés  Cinta Mestre Pedret M. Dolors Gràcia Benaiges  

 M. Jesús Arrufat Codorniu  M. José Villalba   Alba Aixendri Pedret 
 Jesús Miralles Llorca  Yolanda Borràs Vallés  Zaida Velásquez Carmona 

Membres: 

 Joan Riba Ruiz   
Convidat/s                      

 
Ordre del dia 

1. Benvinguda a un nou membre al Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre.  
2. Curs pendent de realitzar els dies 15, 16 i 17 de juny a Tortosa: Introducció al concepte 

Bobath. 
3. Organització de nous cursos per al Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre. 
4. Precs i preguntes. 
5. Conclusions. 
6. Data propera reunió.  

 
1. Benvinguda a un nou membre al Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre 
Es dóna la benvinguda, oficialment, a en Joan Riba Ruiz (col·legiat número 9617), com a nou 
membre del Grup d'Interès.  

 
2. Curs pendent de realitzar els dies 15, 16 i 17 de juny a Tortosa: Introducció al concepte 
Bobath      
S’aclareix el tema de la ubicació del curs, ja que hi havia certs dubtes i certa confusió sobre l’espai 
físic, les dates i l’horari. 
Així, s’acorda:  

- Lloc: CAP Baix Ebre (on es va realitzar el curs anterior). 
- Dies: 15 juny (divendres tarda), 16 (dissabte matí i tarda) i 17 (diumenge matí). 

 
Es pregunta a qui l’interessa anar al curs i/o qui hi podria anar, fent um acord comú entre els 
membres del Grup. 

 
3. Organització de nous cursos per al Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre  
Després es continua parlant sobre altres cursos interessants per realitzar a les Terres de l'Ebre, 
així com: Curs de Neurodinàmica, Psicomotricitat infantil... entre d’altres.    
Es valoren els cursos realitzats i la bona demanda i acollida que tenim entre els professionals de la 
zona.  

 
4. Precs i preguntes 
 No va sorgir cap pregunta. 

 
5. Conclusions 
Cal seguir treballant amb l’oferta dels cursos que s'han d'impartir a les Terres de l'Ebre. 
És la primera reunió de l’any 2012, i els assistents estaven molt motivats i animats per iniciar un 
nou any ple d’activitats. 

 
6. Data propera reunió 
La propera reunió s’acorda per al dia 19 de juny de 2012. 

 


