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

Núm. d’acta: 01/2015 Hora d’inici: 20.15 h Data: 17/03/2015 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Cinta Mestre 
Membres  Patricia Rebull  Ma Dolors Gràcia  Jesús Miralles  

 Ma José Villalba  Zaida Velásquez   Alba Aleixendri 
 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 proper curs pactat per a Terres de l’Ebre. 
3. Canvis en la coordinació i els membres del Grup d’Interès. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Vam parlar sobre el Curs d’Introducció a la Fisioteràpia respiratòria en geriatria que es farà al maig del 2015. 
Vam recordar que el conveni amb l’Hospital HTVC ja està fet, de manera que ja disposem de la sala per fer 
les formacions. 

 
2. Informació sobre els propers curso pactat 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. Canvis en la coordinació i els membres del Grup d’Interès. 
A continuació la interlocutora del Grup d’Interès va manifestar la seva voluntat de deixar el càrrec abans del 
mes de setembre de 2015. Es va parlar d’obrir un nou procés de regeneració del Grup d’Interès per donar 
de baixa a aquells que tampoc no hi participen i, a la vegada, poder donar accés a gent nova que vulgui 
contribuir voluntàriament a mantenir el Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre. Vam establir el mes de juny 
com a data per fer la crida. Restem a l’espera de fixar una data per fer la reunió amb tots els nous voluntaris 
del Grup d’Interès.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
No hi va haver precs ni preguntes.t. 
 

 
Data propera reunió 
Juny 2015 

 


