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

Núm. d’acta: 03/2015 Hora d’inici: 20.15 h Data: 23/09/2015 

 

Assistents 

Interlocutor/a  Ma Dolors Gràcia 
Membres  Patricia Rebull  Jesús Miralles  Zaida Velásquez 

 Alejandro Jiménez  Alba Aleixendri  Ma Jesús Arrufat 

 Marta Escurriola  Andrea Rodríguez  Joan Riba 

Convidats                      

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Noves incorporacions. 
3. Propostes del Col·legi de cursos i seminaris tècnics per al proper any. 
4. IV Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosesquelètica.  
5. Proposta de conveni amb l'Ajuntament de Tortosa per la possible creació d'una seu col·legial.  

 

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

S'aprova l'acta anterior. 

 

2. Noves incorporacions 

Seguint amb la reestructuració del Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre, tenim una nova incorporació: 
Marta Escurriola Aragonés, núm. col. 8412. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

3. Propostes del Col·legi de la nova oferta formativa de cursos i seminaris tècnics per al 2016 

La nostra interlocutora amb el Col·legi, ens fa arribar una fulla amb tota l'oferta formativa que ofereix el 
Col·legi a les diferent demarcacions per a l'any 2016. 
A les Terres de l'Ebre està previst un curs d'ATM amb data pendent de concretar i un seminari tècnic de 
Respi II el 30 d'abril. 
Debatem les propostes i creiem que el seminari tècnic hauríem de canviar-lo per algun altre, atès que la    
primera part d'aquest seminari, quan vam organitzar-lo a Tortosa, va haver d'anular-se per manca de 
incripcions. 
Entre els assistents, decidim que dels ST del pla de formació del Col·legi, estaríem més interessats en:  
- Sedestació 
- Reprogramació abdominal 
- Sistema visual   
 
També ens interessaria fer el curs de CORE. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Demanar al Col·legi si és viable la nostra proposta de 
formació. 

M. Dolors 
Gràcia 

Últim trimestre 2015 

 

4. IV Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica 

Fem menció als continguts, per a aquest any, de les jornades i la data de celebració. També hi ha cursos 
postjornada sobre els diferents continguts amb els ponents internacionals, però que lamentablement ja 
estan complerts i llista d'espera. 
Del nostre grup, de moment, hi ha 3 persones interessades a assistir-hi. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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5. Proposta de conveni amb l'Ajuntament de Tortosa per a la possible creació d'una seu col·legial  

Alba Aixendri va presentar la proposta que li va fer el Sr. Xavi Nadal Mestre, doctor acadèmic de l'Escola 
Universitària de Salut i Esport de les Terres de l'Ebre i director-gerent de l'Àrea d'esports de l'Ajuntament de 
Tortosa. Aquesta proposta consisteix en la possibilitat d'iniciar negociacions des de l'Ajuntament de Tortosa 
amb el Col·legi per si tenen interès de crear una "seu col·legial" a les Terres de l'Ebre que podria servir com 
a nexe d'unió també amb la zona del nord de Castelló. 
L'Ajuntament també ens oferiria la possibilitat de lloguer social d'alguna de les seves sales o locals que té 
per poder ubicar la seu i on nosaltres, com a Grup d'Interès, podríem fer les reunions i cursos. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Escriure un correu al Col·legi explicant més detalladament 
com podríem gestionar aquesta prosposta. 

Alba Aixendri  Octubre/novembre 

 

Precs i preguntes 

Tenim el dubte de si, per formar part del GI, tenim també descompte a la Jornada Neuromusculosquelètica. 
També preguntem com està el tema dels polos col·legials. 

 
 

Data propera reunió 

Gener 2016 
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