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SECCIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE  

Núm. d’acta:   04/2022 Hora d’inici:     21.00 h  Data: 29/03/2022   

 
Assistents: 
Coordinadora ☐ Inés Llasat Sotscoordinador ☐ Francesc Múria 

☐ David Piñol ☐ Marta Escurriola ☐ Pau Bestraten 
Convidats ☐  ☐       

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Reunió mensual de la Intercol·legial. 
3. Reunions membres STTE mes de març . 
4. Jornades de fisioteràpia a les terres de l’Ebre. 
5. Enquesta Instagram per a futures formacions. 
6. Cursos. 

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

 
2. Reunió mensual Intercol·legial 
1. En Baubí torna a ser president del Col·legi de Periodistes a les terres de l’Ebre i marxarà 
de la Intercol·legial 
2. A la parada de l’Expoebre que volen muntar els membres de la Intercol·legial no hi 
participarem, després de consultar-ho amb el Col·legi i perquè no li veiem sentit al estand. 
3. Han participat 4 fisioterapeutes només en l’enquesta de com ha afectat la covid als 
diferents sectors professionals de les terres de l’Ebre, hi ha molta diferència, està molt d’esbiaixat, 
més participació femenina. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. Reunions  
La Marta Escurriola va el dia 29/03 a la reunió de la Intercol·legial. 
El Francesc Múria va el dia 30/03/2022 a la reunió trimestral del CFC. 
Tots els membres ens hem reunit avui dia 29/03/2022 i tots anirem a les jornades anuals de 
fisioteràpia de les terres de l’Ebre. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Jornades de fisioteràpia a les terres de l’Ebre 
- El material el portaran a l’Hotel Corona i l’hem de deixar allà perquè es pugui recollir.  
- El divendres 1/04 a les 20.00 h, la Botiga de l’Ebre portarà les cistelles a l’Hotel Corona per 
als 4 ponents. 
- Fins a data d’avui, hi ha 35 inscrits.  
- Es farà una especial menció a la inscripció del curs de Mackenzie cervical 21/05/2022. 
- La Inés Llasat i el Francesc Múria duran a terme la tasca de moderadors. 
- El Pau Bestraten i el David Piñol explicaran la Secció any 2021 i futures propostes. 
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- La Marta Escurriola s’encarregarà de les tasques de suport. 
- Començarà a les 9.30 h. Nosaltres quedarem a les 8.30 h a l’Hotel SB Corona. 
- Seguirem el guió fet pel Col·legi si no es menciona el contrari.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
         

 
5. Enquesta Instagram 
Es va fer una enquesta per Instagram per conèixer les preferències dels seguidors i quines 
formacions els agradaria. Els resultats van ser els següents: 
- Prematurs 
- Fisioteràpia en neurologia 
- Fisioteràpia respiratòria 
- Fisioteràpia oncològica 
- PNI 
- Fisioteràpia en salut mental 
- Dolor crònic 
- Seminari en patologies del corredor 
- Seminaris amb monogràfics de diferents zones específiques 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
6. Cursos 
Gràcies a la participació dels col·legiats mitjançant l’Instagram de la Secció (@Colficatebre), s’ha 
tramitat la demanda d’un curs de diatèrmia en ginecologia que ens van demanar les companyes del 
centre de salut del CAP Baix Ebre de Tortosa.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
7.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
8.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
9. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
10.       
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Aprovació de l’acta 
     S’aprova l’acta anterior.  

 
Data propera reunió 
La propera data de la reunió serà el 26/04 a les 21.15 h si no hi ha altres novetats que facin que la 
celebració de la reunió hagi de ser abans.  

 
Coordinadora        VP Sotscoordinador 
 
 Inés Llasat                                                                                        Francesc Múria 
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