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SECCIÓ TERRITORIAL DE 

Núm. d’acta:    06/2021  Hora d’inici: 21.00 h Data: 27/04/2021 

Assistents: 

Sotscoordinador ☐ Francesc MúriaCoordinadora ☐ Marta Escurriola

☐ Pau Bestraten

☐ Inés Llasat

Convidats ☐ 

Alba Aixendri 

Zaida Velásquez 

M. Isabel Monreal

M. Jesús Arrufat

☐ Cinta Mestre

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. Comiat dels membres que abandonen la Secció.
3. Repàs i novetats en les formacions de 2021.
4. Jornada col·legial ATM.
5. Congrés Fisioteràpia esportiva.

6. Reunió alumnes EUSES.
7. Taula intercol·legial.
8. Propostes per al romanent de pressupost del CFC.

9. Assemblea.

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

  S’aprova l’acta anterior 

2. Comiat dels membres que abandonen la Secció

Un cop realitzada la jornada col·legial, l'Alba, la M. Jesús, la Zaida i la M. Isabel abandonen

la Secció definitivament; assisteixen com a convidades a la reunió per tal d’acomiadar-se de

la resta de membres; recordem que gràcies a ells es va crear el Grup d’Interés a les Terres de

l’Ebre i allà va començar tota la nostra història.

Des de la Secció i el CFC agraïm la seva tasca durant tot el temps que n’han format part.

Queda oberta fins a l’11 de maig la convocatòria per ocupar les vacants de la Secció. La Cinta,
com a membre de JG, agraeix tot l’esforç fet pels participants que deixen la Secció i els recorda

que si mai volen tornar a formar-ne part, tenen les portes obertes.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

3. Repàs i novetats en les formacions del 2021
La Roser i l’Alejandra ens confirmen que la formació de CORE queda programada per al 6-7 de 

novembre. Totes les formacions queden confirmades per realitzar-se a la sala de Jesús, excepte 

la d'ICTUS, que probablement es realitzarà a l’hotel SB Corona.

Repassem la resta de formacions programades: 

McKenzie (16/17 octubre) 

Ictus (20 novembre) 

4Ms (11 desembre)  
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Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

4. Jornada col·legial ATM

Tots els membres de la Secció coincidim que va ser un èxit, d’inscrits, de participació i de

ponències. Quedem a l’espera que el CFC ens faci arribar les enquestes però la gent amb què hem

parlat ens ha transmès bones valoracions. Ja es van enviar els detalls als ponents de la Secció,

adjuntem factures a les despeses d’aquest mes. La Maria Medina va enviar un correu d’agraïment 

al CFC. Volem tornar a dir que VIAFISIO ens va fer tot molt fàcil i van fer possible tota la Jornada. El 
Pau serà l’encarregat de fer el text per enviar al CFC. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Resultast enquesta.
Text resum.

CFC 
Pau 

5. Congrés de Fisioteràpia esportiva

La Inés va assistir amb la plaça del CFC al Congrés de Fisioteràpia esportiva, tot i tenir
problemes tècnics durant el seu desenvolupament, ens comenta que va tenir un bon nivell.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

6. Reunió alumnes EUSES

El Francesc, juntament amb la Roser, van participar a la xerrada als alumnes de 4t d’EUSES
del Campus de Tortosa per fer un resum del funcionament del CFC i de les funcions de la Secció.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

7. Taula intercol·legial

El Francesc ha assistit a la reunió intercol·legial de les Terres de l’Ebre del mes d’abril i han
parlat dels punts següents: 

• Volen portar una moció a l’Ajuntament per tal de fer pressió per aconseguir la construcció d’un
nou hospital, pendent de passar a la JG del CFC.

• Webinar Fakenews: el Dani Saez, cap de televisió de les Terres de l’Ebre, farà el webinar a
l’octubre. Ens comentem que quan arribi el cas farem difusió entre els col·legiats per tal de
generar més participació.

• Demanen col·laboració per portar les xarxes socials de la intercol·legial.

• Visualitzar la potència de les professions a les Terres de l’Ebre.

• Pendent de propostes per crear un logo per a la Secció.

• Ens comenten que sempre que fem una activitat des de la Secció ho informem a la taula
intercol·legial per tal que tothom estigui al cas i hi pugui participar.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

8. Propostes per al romanent de pressupost del CFC
El secretari de la JG del CFC ens comenta el procés participatiu entre els col·legiats referent al
romanent de 2020; la nostra secció fa les següents propostes:
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- Formació subvencionada total/parcial.
- Ampliar servei telematic (compulses de títols, col·legiacions...).
- Ajuts per als desplaçaments als cursos (la nostra zona gairebé sempre es desplaça a
BCN a fer les formacions).
- Assistència a congressos.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

9. Assemblea
El Daniel Jiménez es posa en contacte amb la Marta per comentar-li que l’assemblea del CFC es

realitzarà a Vic i que s’ha d’habilitar una seu de connexió a les diferents seccions. Per tal d’explicar-

nos com funcionarà tot això ens convoquen a una reunió el proper divendres 30.04.21. De la Secció

de les Terres de l’Ebre hi assistirà la Inés.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Assisir a la reunió explicativa. Inés 30.04.2021 

Data propera reunió 

18.05.2021 

Coordinador VP Sotscoordinador 
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