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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE LES TERRES DE L’EBRE 
Núm. d’acta: 01/2014 Hora d’inici: 20.15 h Data: 16/01/2014 

 
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. Informació sobre el Curs de fibròlisi instrumental a Tortosa. 
3. Anàlisi dels propers cursos que es realitzaran a les Terres de l’Ebre. 

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

 
2. Informació sobre el Curs de fibròlisi instrumental a Tortosa. 
Vam parlar sobre el Curs de fibròlisi instrumental que es realitzarà els caps de setmana del 24 al 26 de 
gener i 31, 1 i 2 de febrer a l’Hospital de la Sta. Creu de Jesús. Pel que tenim entès s’hi han apuntat unes 12 
persones. 
També es va parlar que, segurament, al mes de setembre, el Col•legi portaria el Curs de la Síndrome del 
Dolor Miofascial. Tractament conservador i invasiu. I que a final d’any també s’intentaria portar un Seminari 
de Suport instrumental en Respiratori. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. Anàlisi dels propers cursos que es realitzaran a les Terres de l’Ebre. 
Es va continuar parlant de portar més cursos, així que restem pendents de posar-nos en contacte amb el 
Col•legi per decidir quins altres cursos o seminaris es poden portar a les Terres de l’Ebre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
No van haver precs i preguntes. 
Estem pendents de veure quina acceptació tindrà el curs que es fa aquest cap de setmana i en quines dates 
es realitzarà el Curs de Dolor Miofascial i el Seminari de Respiratori. 

 
 

Data propera reunió 
18/03/2014 

 


