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

Núm. d’acta: 02/2012 Hora d’inici: 20.15 h Data: 19/06/2012 

 
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 

 Zaida Velásquez 
Carmona 

Convidat/s    
 

Ordre del dia 
Els temes tractats van ser: 
- Valoració del curs realitzat el 15, 16 i 17 de juny a Tortosa d'Introducció al concepte Bobath. 
- Discussió sobre els següents cursos a organitzar pel Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre. 
- Organització de trobades de fisioterapeutes de les Terres de l'Ebre. 
- Explicació sobre el DMF que organitza el Col·legi per aquest any 2012..   

 
Valoració del curs  
Primerament es va parlar sobre el curs que s'havia realitzat el cap de setmana anterior a Tortosa. 
En general, va tenir bona valoració pels assistents. Alguns fins i tot van demanar de fer un altre 
curs amb la continuació del contingut.  

 
2. Nous cursos 
En segon terme es va parlar de quins cursos més volem que vinguin a les Terres de l'Ebre. 
Els més votats van ser els cursos de neurodinàmica i també cadenes musculars. Vam comentar 
també que intentaríem demanar al Col·legi si podrien realitzar-se abans d'acabar l'any. 
Es parla també d'un possible canvi de sala a causa dels problemes logístics amb l'anterior espai. 

 
3. Trobades de fisioterapeutes 
En tercer lloc, una de les membres del Grup d'Interès va proposar de fer trobades de 
fisioterapeutes de forma mensual o bimensual per posar en comú les nostres experiències, dubtes 
amb pacients i tractaments, etc. a fi de poder millorar els nostres aprenentatges i la nostra pràctica 
i poder oferir així una millor atenció als nostres pacients. Aquestes trobades intentarem començar-
les a organitzar per al setembre o octubre. 

 
 

Precs i preguntes 
 Es va comentar també el que està preparant el Col·legi per al DMF 2012, atès que una de les 
membres va assistir a les Jornades de Fisioteràpia i TIC 2.0, on el degà va explicar com estaria 
enfocada, la festa, aquest any. 

 
Conclusions 
Hem de seguir amb la formació a Terres de l'Ebre perquè té molt bona resposta per part dels 
col·legiats d'aquestes comarques.  
Cal seguir treballant i organitzant coses per despertar més la Fisioteràpia d'aquestes terres.  

 
Data propera reunió 
La propera reunió s'ha posat per al dia 9 d'octubre de 2012. 

 


