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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE LES TERRES DE L’EBRE 
Núm. d’acta: 02/2014 Hora d’inici: 20.15 h Data: 27/05/2014 

 
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 els propers cursos i seminaris que han de venir a les Terres de l’Ebre. 
3. Potenciar la recerca de sala per als propers cursos de les Terres de l’Ebre. 

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

 
2. Informació sobre els propers cursos i seminaris que han de venir a les Terres de l’Ebre 
Vam parlar sobre el Curs de Síndrome del Dolor Miofascial. Tractament conservador, que es farà al 
setembre de 2014 i també del Seminari de Suport Instrumental en Respiratori, que es farà al setembre 
també. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3.Potenciar la recerca de sala per als propers cursos de les Terres de l’Ebre 
A continuació vam plantejar el principal problema que ens trobem amb la realització dels cursos, i és que no 
estem trobant cap sala on poder fer les formacions. Hem estat parlant amb l’escola de Fisioteràpia que hi ha 
a Tortosa (l’EUSES), amb l’Hospital de la Santa Creu i també amb la Residència Sant Miquel Arcàngel. Tots 
ells han mostrat la seva negativa a cedir una sala. Per últim, estem intentant les gestions amb el CAP Baix 
Ebre. Actualment hem enviat una carta a la Montse Inglés (responsable de Fisioteràpia de les Terres de 
l’Ebre) per fer la petició d’una sala. Restem a la seva resposta per seguir amb el procés. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
En cas d’haver-hi una altra negativa per part de la responsable de Fisioteràpia de les Terres de l’Ebre vam 
plantejar fer la petició a algun casal o centre cívic a fi de poder realitzar la formació. Restem a l’espera de 
notícies de la sala, que s’informarà al Grup d’Interès i al CFC degudament. 
 

 
Data propera reunió 
16/09/2014 

 


