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

Núm. d’acta: 01/2016 Hora d’inici: 20.15 h Data: 05/04/2016 

 

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. Propostes del Col·legi de la nova oferta formativa de cursos i seminaris tècnics per al 2016. 
3. Proposta de conveni amb l'Ajuntament de Tortosa i possible seu col·legial. 

 

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

     

 

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

 
La formació acceptada a Terres de l'Ebre durant els mesos d'abril i maig és: 
- Curs introductori d'ATM (6-7-8 maig). Els membres del Grup que aniran al curs són: Zaida Velásquez, 
Joan Riba i Patrícia Rebull. La Patrícia Rebull queda com a responsable i coordinadora del curs. 
- Seminari tècnic de Suport Instrumental en Fisioteràpia II (30 d'abril) al qual no assistirà cap membre del 
Grup. 
- Seminari tècnic d'Higiene Nassal (29 d'abril) al qual no assistirà cap membre del Grup. 
 
En la darrera reunió i tal i com consta a l'acta vam demanar canviar la temàtica dels seminaris tècnics a 
causa de la poca afluència de públic en la darrera ocasió, però finalment hem vist que segueixen endavant a 
la pàgina web del CFC. 
 
Entre els assistents, decidim que el seminari tècnic que ens interessaria fer aquest 2016 és: 
- Seminari tècnic de raonament clínic. 
 
També decidim que ens interessa realitzar el Curs de CORE a poder ser els mesos d'octubre o novembre 
de 2016. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Demanar al CFC la viabilitat de la nostra proposta de 
formació. 

    Abril i maig 2016 
Octubre-novembre 2016 

 

3. Proposta de conveni amb l'Ajuntament de Tortosa i possible seu col·legial 

L'Alba Aixendri, membre del Grup es reuneix amb Xavier Nadal (director acadèmic d'EUSES TE i director 
gerent de l'Àrea d'Esports a Tortosa), Ismael Piñas (gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre del 
Servei Català de la Salut), Manel Domingo (degà del CFC) i Gabriel Liesa (secretari del CFC) per tal de 
concretar els següents punts: 
- Crear un conveni entre l'Ajuntament de Tortosa i el CFC per tal de dur a terme a les Terres de l'Ebre un 
programa de salut escolar. 
- Valorar la possibilitat de disposar d'una sala com a seu del Grup d'Interès de TE per fer les reunions, 
xerrades, cursos o seminaris. 
- Dinamitzar i promocionar la Fisioteràpia a les Terres de l'Ebre fent campanyes a les escoles, centres de 
gent gran, associacions de veïns..., celebrant el dia de la Fisioteràpia o intervenint en grups amb 
peculiaritats en quant a recomanacions o higiene postural (agrofruit, castellers...). 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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- Aprofitar la proximitat amb Castelló i el País Valencià per tal d'unificar forces per fer cursos de formació, 
xerrades i lluitar per millorar l'intrusisme professional.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Explicar com estan les negociacions amb l'Ajuntament al 
CFC i gestionar-ho al més aviat possible. 

Alba Aixendri Abril-maig 

 

Precs i preguntes 

Seguim a l'espera de saber quan rebrem els polos del CFC. 

 

Data propera reunió 

07-06-2016 
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