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SECCIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE

Núm. d’acta: 04/2019 Hora d’inici: 20.15 Data:  26.02.2019 

Assistents: 

Coordinador  Marta Escurriola Sotscoordinador  Francesc Múria 

 Zaida Velasquez  Alba Aixendri  Ma Isabel Monreal 

 Ma Jesús Arrufat  Pau Bestratén 

Convidats 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Confirmació de la data del seminari 4M.
3.Organització de la jornada de les TE:
- Horari, ponents i temari de conferència. 

 - Durada d'exposició, dels precs i preguntes, pausa i de l'activitat lúdica.   
- Assignar un títol per a la jornada de les TE. 

 - Inscripció a l'activitat lúdica. 
- Recomanar als estudiants de Fisioteràpia de l´EUSES assitència a les jornades de 
les TE. 
4. Formació 2020.
5. Conveni URV.

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

S'aprova l'acta anterior. 

2. Confirmació data del seminari 4M

Dacord amb el CFC es confirma que el ST 4M serà el proper 09.11.2019. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Confirmat pel CFC. CFC 09.11.2019 

3. Organització de la jornada de les TE

- Inaguració a les 9.00 h. 
- Hi ha tres ponents amb el seu temari: a les 9.15 h Gemma Gonzàlez amb l'estudi de la 
fibromiàlgia. A les 10.00 h, Moisés Giménez amb la visualització de la postura i relació 
amb el dolor. A les 10.45 h descans (de 15 min.) i a les 11.00 h, Víctor Domènech amb la 
valoració del dolor. 
(La durada de cada ponent serà de 35 min., més de 10 de precs i preguntes.   
Per finalizar, es proposa a les 13.00 h l'activitat lúdica El Sirgador (1h de durada) de la 
qual encara està pendent el preu i l'acceptació pel CFC. 
- Suggerim el títol " Fisioteràpia i dolor: avaluació, actualització i evidència científica, com 
a nom de la jornada de les TE. 
- En el moment de realitzar la inscripció de l'activitat lúdica per internet, hauria d'haver-
hi l'opció d'acceptar o no realitzar-la, com també d'efectuar el pagament de forma directa. 
- Proposar a l'EUSES que els estudiants de fFsioteràpia de 3r i/o 4rt puguin assistir a la 
jornada.   
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Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Programa jornades TE
El Sirgador 
EUSES   

CFC 
CFC/Sirgador/ 
Secció
Territorial

propers dies 
propers 
dies 
propers dies

4. Formació del 2020

Proposar al CFC:
- 3 seminaris: Running, estabilització cervical i monogràfic de genoll.
- 3 cursos: Complex articular d'espatlla, uroginecologia i drenatge limfàtic.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Propera formació del 2020. CFC propers dies 

5. Conveni URV

Pendent de resposta per part de CFC per tenir conveni amb la URV i poder obtenir aula i
lliteres per realitzar els cursos/seminaris.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Pendent  de confirmació. CFC propers dies 

Aprovació de l’acta 

Data propera reunió 

Pendent de concretar.

Marta Escurriola 
Coordinador  

Francesc Múria 
VP Sotscoordinador 
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