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SECCIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE 

Núm. d’acta: 02/2019 Hora d’inici: 20.15 h Data: 25/01/2019 

 

Assistents: 

Coordinador  Marta Escurriola Sotscoordinador  Francesc Múria 

 Zaida Velasquez  Alba Aixendri  Ma Isabel Monreal 

 Ma Jesús Arrufat  Pau Bestratén   

Convidats  Cinta Mestre        

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior. 
JORNADES COL·LEGIALS 
2. Lloc de realització de les Jornades col·legials. 
3. Tema de les Jornades col·legials. 
4. Selecció de ponents. 
5. Planificació activitat lúdica. 
6. Càtering + dinar 

 

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

S'aprova l'acta anterior 

 

2.  Lloc de realització de les Jornades col·legials 

Es demana prossupost a la URV i a l'Hotel Corona per una sala que s'adapti a les nostres 
necessitats. La Universitat Rovira i Virgili no ens facilita res per a les nostres necessitats i 
seguim en contacte amb l'Hotel Corona.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Pendent valorar pressupostos.       Properes setmanes 

 

3. Tema de les jornades col·legials 

Síndrome de sensibilització central vs Fisioterapia cardiorespiratoria vs sòl pelvià. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

4. Selecció dels ponents 

La primera opció és la síndrome de sensibilització central en el cas que poguéssim portar 
un ponent de primer nivell (Arturo Such o un membre de la SEFID), juntament amb la 
participació de la Gemma Gonzalez, que ha realitzat un estudi sobre l'abordatge 
multidisciplinari de la fibromiàlgia als CAP, un altre ponent seria en Toni Morral. 
La segona opció seria la Fisioterapia cardiorespiratoria. Proposem que el CFC es posi en 
contacte amb el Jordi Vilaró o algú del seu equip: l'Anna Balaña, especialista en 
Fisioteràpia respiratària, Victoria Alcarraz (estudis sobre el tema) i l'Anna del Campo. 
Com a tercera opció ens agradaria realitzar-la amb el tema del sòl pelvià, a causa de la 
polèmica que hi ha hagut aquests mesos sobre l'intrusisme per part de les llevadores en la 
salut pública; hem pensat en amb membres del RAP de Barcelona.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Pendent confirmació ponents. CFC Propers dies 

 

5. Planificació activitat lúdica 

Es valora la possibilitat de diverses activitats: 
- Volta pel riu amb el Sirgador  
- Dinar/activitat gastronòmica amb productes de les Terres del Ebre 
- Ruta turística per Tortosa 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Pendents de concretar viabilitat/pressupostos.             

 

6. Càtering i dinar 

Hem demanat pressupost per a fer el  coffee break al mig de les ponències a l'hotel Corona. 
Ens ho preparen per 7 euros per persona. 
La localització del dinar no es va concretar, pendent de relacionar o no amb l'activitat 
lúdica. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Valorar opcions de dinar. Secció Properes setmanes 

 
 

Aprovació de l’acta 

      

 
 

Data propera reunió 

05/02/2019 a les 20.15 hores. 

 
 
Marta Escurriola       Francesc Múria 
Coordinador        VP Sotscoordinador 
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