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

 
Assistents 
Interlocutor/a  Cinta Mestre 

 Patricia Rebull  Ma Dolors Gràcia  Jesús Miralles  
 Ma José Villalba  Zaida Velásquez   Alba Aleixendri 

Membres 

 Yolanda Borràs  Joan Riba  Ma Jesús Arrufat 
Convidats                      

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Explicació de la gestió i organització del proper curs que ha de venir a Tortosa, al febrer del 2013. 
3. Creació d'un grup de conversa al Whatsapp per als membres del Grup d'Interès.  
4. Discussió sobre següents cursos que puguin venir a Terres de l'Ebre. 
5. Organització d'un dinar de fisioterapeutes de les Terres de l'Ebre. 
 

 
2. Curs Tècniques Neurodinàmiques 
Inicialment es va parlar sobre com s'havia gestionat la preparació del Curs de Neurodinàmica que ha de 
venir a Terres de l'Ebre al febrer del 2013. Es va parlar també de les tasques que haurem de fer entre totes 
les assistents a fi que el curs funcioni correctament.  

 
3.Grup Whatsapp 
En segon terme es va crear un grup de fisioterapeutes a l'aplicació Whatsapp. Hi vam incloure tots els 
membres del Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre a fi que la comunicació entre nosaltres sigui més fluïda. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4.Formació a les Terres de l’Ebre 
En tercer lloc, vam parlar de portar altres cursos a les Terres de l'Ebre. Vam quedar que cadascú 
faria una proposició de curs en les properes setmanes i arran d'això decidiríem quin demanaríem. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5.Dinar de Fisioterapeutes 
Es va comentar també que el mateix dissabte del curs faríem un dinar de fisioterapeutes de les Terres de 
l'Ebre a fi de conèixer-nos millor. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
Cal seguir treballant i organitzant coses per despertar més la Fisioteràpia d'aquestes terres.  

 
 

Data propera reunió 
12 de març de 2013 

 


