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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES DE LES TERRES DE L’EBRE 
Núm. d’acta: 01/2017 Hora d’inici: 20.15 h Data: 24/01/2017 

 
Assistents 
Interlocutor/a  Marta Escurriola 
Membres  Patricia Rebull  Jesús Miralles  Zaida Velásquez  Alejandro Jiménez 

 Alba Aleixendri  Ma Isabel Monreal   Ma Jesús Arrufat  Ma Dolors Gràcia 

 Andrea Rodríguez  Joan Riba  Tània Perales  

Convidats  Jordi Castellano               
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. En Joan Riba abandona voluntàriament del Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre. 
3. En Jordi Castellano s'incorpora com a nou membre del Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre. 
4. Lectura de les propostes del Col·legi de l'oferta formativa de cursos i seminaris tècnics per a l'any 2018. 
5. Propostes formatives per a l'any 2018. 
6. Proposta de crear trobades temàtiques entre els membres del Grup d'Interès.       

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

 
2. En Joan Riba abandona voluntàriament del Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre      
En Joan Riba ens comunica que abandona el Grup voluntàriament per falta de temps per col·laborar amb el 
Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre.      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. En Jordi Castellano s'incorpora al Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre      
Hi ha una nova incorporació al Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre, en Jordi Castellano Granell, número 
de col·legiat 12.208.      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Lectura de les propostes del Col·legi de l'oferta formativa de cursos i seminaris tècnics per a l'any 
2018      
La coordinadora del Grup, Marta Escurriola, ens facilita un llistat de cursos i seminaris tècnics oferts pel 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya per decidir quins d'ells volem oferir al nostre Grup d'Interès per al 
proper any 2018.       
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5.Propostes formatives per a l'any 2018      
Entre els assistents es fa una votació dels diferents cursos i seminaris que prefereixen els membres del 
Grup d'Interès. Que han estat els següents, per ordre de votació: 
Cursos: 
- La fuetada cervical i la cervicàlgia comuna. Les afeccions prevalents de la regió cervical 
- Teràpia manual en neuropaties compressives del membre superior 
- Mà traumàtica 
Seminaris tècnics: 
-Running 
- Tractament de patologia lumbar amb acupuntura neurofuncional      
Tasques a realitzar 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Fer arribar al Col•legi de Fisioterapeutes les propostes 
acordades pel Grup d'Interès de les Terres de l'Ebre      

Marta 
Escurriola      

gener - febrer 
2017      

 
6.Proposta de crear trobades temàtiques entre els membres del Grup d'Interès       
El membre del Grup d'Interès, Alba Aixendri Andreu, número de col·legiada 6.802, proposar crear unes 
trobades temàtiques entre els membres del Grup d'Interès, per poder compartir experiències, opinions i 
actuacions clíniques del tema especificat anteriorment pels mateixos membres. 
Aquesta proposta està pendent d'aprovació.      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Proposta pendent d'aprovació.      Grup 

d'Interès      
2017      

 
Data propera reunió 
18/04/2017 
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