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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE LES TERRES DE L’EBRE 
Núm. d’acta: 1/13 Hora d’inici: 20.15h Data: 25/03/2013 

 
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. Valoracio de com va anar el darrer Curs de tècniques neurodinàmiques.  
3. Dinar de germanor febrer 2013.  
4. Explicació i plantejament de la propera activitat formativa. 
5. Avaluar les propostes de cursos que estem interessats a realitzar. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
      

 
2. Valoracio de com va anar el darrer Curs de tècniques neurodinàmiques 
El curs que vàrem realitzar el febrer 2013 sobre tècniques neurodinàmiques va tenir una bona acollida de 
participants i l'avaluació del professor va ser molt bona, així com també  la matèria impartida va ser molt 
profitosa, i ens ha obert un ventall de tècniques que ens seran molt útils en la nostra pràctica diària. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3.Dinar de germanor febrer 2013 
Pel que fa al dinar de germanor que estava programat per al mateix dissabte del Curs de tècniques  
neurodinàmiques, esperàvem tenir més assistents i només vàrem assistir una part dels participants del curs 
juntament amb el professor, tanmateix, podem donar com a satisfactòria la trobada perquè vam tenir 
l'ocasió de conèixer altres propostes de cursos i recomanacions que ens va brindar en Quique Lluch de la 
Universitat de València, on ell  també n'és docent.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4.Explicació i plantejament de la propera activitat formativa 
Durant la reunió també ens va explicar -la nostra interlocutora, Cinta Mestre- en què consistirà la nova 
activitat formativa que oferirem el dia 1 de juny, que serà gratuïta, sobre teràpia assistida amb animals per a 
la tercera edat. Només hi ha 20 places i el lloc de realització és la residència d'avis St. Miquel de Tortosa.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5.Avaluar les propostes de cursos que estem interessats a realitzar 
A l’última reunió de l'any passat vàrem proposar fer una llista dels cursos que el Col•legi ofereix i que ens 
agradaria portar. Les propostes van anar encaminades a: reharmonització del raquis cervical pel mètode 
Mézières; Curs introductori de la Fisioteràpia manual ortopèdica concepte Kaltenburg;  exercici terapèutic 
cognitiu de Perfetti; mètode Mcconnel, i també drenatge limfàtic. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Precs i preguntes 
Una component del Grup estava interessada a saber quines eren les condicions del Col•legi i quins són els 
tràmits que hauríem de seguir si tenim la intenció de muntar un curs propi. 

 
 

Data propera reunió 
No s'ha establert 

 


