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

Núm. d’acta: 02/2015 Hora d’inici: 20.15 h Data: 02/06/2015 

 
Assistents: 
Col·legi:  Manel Domingo 

Corchos       
 Gabriel Liesa 

Vivancos       
 

Membres:  Patrícia Rebull 
Pallarés 

 Cinta Mestre Pedret  M. Dolors Gràcia 
Benaiges  

  M. Jesús Arrufat 
Codorniu 

Zaida Velásquez 
Carmona 

  Alba Aixendri 
Andreu 

  Jesús Miralles Llorca  Andrea Rodríguez   Àlex Jiménez 
Convidat/s         

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior. 
2. Reestructuració Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre. 
3. Incorporació de nous membres. 
4. Visita del degà Manel Domingo i del secretari Gabriel Liesa. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
Vam parlar sobre la marxa de la antiga interlocutora, Cinta Mestre Pedret, per motius 
personals i la continuació dels altres membres del Grup.  

 
2. Reestructuració Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre 
També deixen el grup la MªJosé Villalba i la Yolanda Borràs  
 
Com a nova interlocutora es va presentar la M. Dolors Garcia Benaiges, qui a partir del 
mes de setembre serà l’encarregada de realitzar les tasques de coordinació amb el 
Col·legi. 
La resta del Grup en anirem repartint les diferents tasques que puguin sortir al llarg de 
l’any com redactar actes trimestrals, cura dels cursos que s’organitzen... 
 

 
3. Incorporació de nous membres 
 
S’han incorporat dos membres nous al Grup i són:  

- Andrea Rodríguez Ibáñez  
- Àlex Jiménez 

 
 

4. Visita del degà Manel Domingo i del secretari Gabriel Liesa  
Amb la nova reestructuració del Grup d’Interès vam tenir la visita del degà Manel Domingo 
i del secretari Gabriel Liesa. 
Principalment es van interessar per la continuació del Grup d’Interès i per animar-nos a 
seguir endavant. 
Al ser un Grup d’Interès que estem molt apartats de les grans ciutats com Barcelona i 
Tarragona, van proposar de poder tenir un conveni amb el Col·legi de Fisioterapeutes de la 
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Comunitat Valenciana, a l’hora de poder tenir més accessibilitat a la formació i que, de la 
mateixa forma, ells puguin venir a Tortosa a realitzar formació si els interessés. 
 
Respecte dels cursos, els vam comunicar els problemes i dubtes que tenim per poder 
portar un curs en concret a Tortosa, atès que molts cops ens hem trobat que el Col·legi no 
ens l’ha proporcionat, ja sigui pel problema de desplaçament del professor o que aquell 
curs, en concret, que el Col·legi ens ha ofert, no ha tingut èxit entre els fisioterapeutes i 
s’ha hagut de suspendre. 

 
Precs i preguntes 
 No hi ha precs ni preguntes. 

 
Data propera reunió 
Pendent de confirmar. 

 


