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SECCIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE
Núm. d’acta: 07/2022 Hora d’inici:     21.00 h Data:    28/06/2022 

Assistents: 
Coordinadora ☐ Inés Llasat Sotscoordinador ☐ Francesc Múria 
☐ Pau Bestraten ☐ Marta Escurriola ☐ David Piñol 
☐ Maria José Gómez 
Convidats ☐ ☐ 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Reunió mensual de la Intercol·legial (IC).
3. Reunió trimestral de seccions.
4. DIFT.

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

2. Reunió mensual de la intercol·legial
La Ma José Gómez assisteix a la reunió de la Intercol·legial de les Terres de l’Ebre i exposa a la 
Secció els temes tractats: 
Jornada Arquitectura i salut: 
Es fa un resum sobre com es va desenvolupar la jornada “Arquitectura i salut”. Els 
organitzadors en fan un balanç positiu, hi van participar unes 30 persones i s’exposen els 
resultats de l’enquesta que es va fer a finals d’anys sobre els efectes de la pandèmia a les 
Terres de l’Ebre en l’àmbit laboral. 
WEB: 
Després de valorar els pressupostos per tal de confeccionar la pàgina web de la 
Intercol·legial, es presenta el següent: 760 € (inclou web, domini, manteniment, etc.). 

També es parla de la creació de les xarxes socials (IG, Facebook, Twitter i Linkedin) i les 
possibles persones responsables de cadascuna d’elles. Per tal de poder fer aquest pas es 
comenta que s’ha de crear un compte de Gmail de la IC. 
URV: 
Es vol crear un grup de treball de la IC amb el rector i degà de la URV del Campus de les 
TE per tal de potenciar estudis de diferents especialitats al territori. 
S’acorda que fins a finals de setembre no es faran reunions de la IC. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Queda pendent que el CFC valori la participació 
econòmica pel que fa al web de la Intercol·legial. 

 CFC 

http://www.fisioterapeutes.cat/


ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina 2 de 3 

www.fisioterapeutes.cat

3. Reunió trimestral de seccions
Hi assisteix la Ma José Gómez i es tracten els següents temes: 
• DIFT: l’Alejandra recorda que s’ha d’omplir l’Excel per al DIFT.
• Intrusisme: s’explica la intenció de perseguir de forma més eficaç l’intrusisme des del CFC, es

dona el correu on s’ha d’enviar la informació per tal de poder fer la denúncia. És important que
en les imatges es vegi clarament que tracten patologies per tal de poder procedir.

• Programes formatius:
      Salut a les escoles: ha tingut molt bon feedback i bona rebuda, però no tots els 

centres han rebut la informació. Des de TE pensem que pot ser una bona opció parlar amb 
serveis territorials d’ensenyament de les TE. 

      Covid persistent: es preveu que de cares al setembre o octubre es faci una formació 
en línia sobre la covid persistent i la realització d’una guia de treball. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

4. DIFT
El David Piñol ens comenta que s’ha d’emplenar un Excel amb tot el necessari per gestionar el 
DIFT. La nostra secció havia presentat quasi tota la informació però acabem de decidir les coses 
que queden pendents, com la quantitat de cadires i taules, equipament específic (envelats, equip 
de so, tarima, etc.). Hem proposat una activitat afegida amb jocs infantils (pressupost 475 €) i ens 
queda per saber si els nens també paguen i a partir de quina edat.     
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca 
 Pendent aprovació pressupost activitat per a nens. 

Responsable 
Junta CFC 

Data realització 

Aprovació de l’acta 

Data propera reunió 
 26.07.2022 

Coordinadora 

Inés Llasat      

VP Sotscoordinador 

  Francesc Múria 
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