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SECCIÓ TERRITORIAL DE TERRES DE L'EBRE 

Núm. d’acta:  02/2021 Hora d’inici:   21.00 h Data: 23/02/2021 

Assistents: 

Coordinadora Marta Escurriola Sots coordinador  Francesc Núria 

 Zaida Velásquez  Alba Aixendri 
 M. Isabel 

Monreal 

 M. Jesús Arrufat  Pau Bestraten  Inés Llasat 

Convidats 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Reunió Intercol·legial.
3. Jornada colegial TE.
4. Reunió anual.
5. Reunió Secció.

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

S’aprova l’acta anterior. 

2. Reunió Intercol·legial

El dia 23.02.2021 s’ha dut a terme la reunió mensual de la taula Intercol·legial de les Terres 
de l’Ebre; representant al Col·legi de Fisioterapeutes hi han assistit la coordinadora Marta 
Escurriola com a membre de la Secció i la Cinta Mestre com a membre de la Junta. En 
aquesta ocasió es van reunir membres dels col·legis de metges, infermeres, aparelladors, 
advocats, procuradors, psicòlegs i farmacèutics. 
La reunió es va centrar en diversos punts: 
S'ha fet un manifest que s’ha d' aprovar per part de la Junta del Col·legi.  
És realitzarà, al mes d'abril, una activitat formativa mitjançant una taula rodona dirigida 
sobre la COVID en les professions i fer una formació sobre fer fake news sobre com 
afrontar-les Els dimarts a la tarda hi ha un convidat acadèmic de ciències de la medicina 
que realitzen gestions sobre la COVID. Al canal de YouYube podem trobar les seves 
sessions en vídeo. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

3. Jornada colegial TE

Es realitzarà el 17 d’abril,juntament amb la reunió anual. A la jornada hi tindrem uns 
ponents experts en ATM; la Maria Medina, el Leandro Gutman i el Juan Ramon Revilla. La 
Maria gravarà la ponència i si hi ha preguntes ens podrem posar amb contacte amb ella. I 
el Juan Ramon i el Leandro ho faran en directe amb un taula rodona. 

La programació de la jornada serà la següent; 
Una introducció de la jornada col·legial i de la reunió anual. 
Horari d'inici de la reunió anual serà a les 9.00 h i fins les 9.30h i la jornada col·legial 
de 9.45 h a 13.30 h. 
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El torn d’exposicions dels ponents serà la següent; primer una conferència en directe, 
seguidament els precs i preguntes, després 10 min. de descans. A continuació l’altra
conferència en directeper finalitzar amb els precs i preguntes i amb el respectiu temps
de descans i, per últim, la conferència gravada.

Proposar si es poden gravar les ponències i si podem obtenir un resum de cada ponència.
Proposar al CFC si és possible obsequiar els ponents amb productes de les TE.
Hem proposat demanar un descompte en algun patrocinador com Fisiocrem o Indiba 
(pendent a preguntar).
Hem proposat fer un sorteig de xecs de formació (pendent del que ens digui el CFC). 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

4. Reunió anual

A la reunió anual ens centrarem amb els següents temes:
- Pressupost del any 2020 de TE destinat a les reunions online, electricitat, ADSL, etc.
- Resum de l'activitat del 2020:
La formació de la taula Intercol·legial.
La compra de lliteres.
Conveni amb el Col·legi de Periodistes.
Conveni amb laboratoris per fer proves diagnòstiques.
Divulgació de formació mitjançat la xarxa social Instagram.
Conveni amb les assessories. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

5.Reunió Secció

- Les actes i despeses s' han d’enviar a final de mes.
- L‘ordinador portàtil ja ha estat enviat a la secció TE.
- L'EMD de Jesús ens posa a disposició una de les seves sales, de forma gratuïta,
per poder realitzar cursos, xerrades... (pendent de comunicar-ho al Col·legi per fer
algun conveni).

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Aprovació de l’acta 

Data propera reunió 

9 de març del 2021 a les 21.00 h.

Coordinador 

VP Sotscoordinador 
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