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SECCIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE 

Núm. d’acta:      11/2022 Hora d’inici:      20.30 h Data:    29/11/2022   

 

Assistents: 

Coordinadora ☐ Inés Llasat Sotscoordinador ☐ Francesc Múria 

☐ Pau Bestraten ☐ Marta Escurriola ☐ David Piñol 

☐ Maria Jose Gómez Cooper   

Convidats ☐       ☐       

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Intercol·legial. 
3. Fisiocalendari. 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

Aprovada. 

 

2. Intercol·legial 

1. Hi ha assistit la Marta Escurriola.  
2. El web ha estat creat i es presentarà a la reunió de desembre. Reunió el proper 27/12. Es 
pregunta altre cop per tornar a demanar subvenció (700 € a repartir entre tots els col·legis). 
3. Es vol fer un pla de línies ferroviàries. Remarquen la importància per al nou hospital. 
4. Conveni col·laboració amb la UOC.  
5. El 26 de gener s’organitza una trobada de mediació a Gandesa.  
6. Proposta de jornada Intercol·legial anual. Per a l’any 2023 volen parlar sobre la violència. 
Creació de comissió de la jornada (treball social, metges, psicologia...). 

 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

             

 

3. Fisiocalendari 
Per tercer any consecutiu s’ha decidit s’ha decidit fer el Fisiocalendari, des de l’1 de desembre fins 
al 25 de desembre, amb preguntes de múltiple elecció on només 1 resposta és correcta.  
Aquestes preguntes estaran relacionades amb la fisioteràpia, la salut i el cos humà. Per primer 
cop s’ha proposat obrir la possibilitat a què els seguidors d’Instagram puguin fer arribar les seves 
preguntes per tal de participar-hi.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

4.      Jornada anual  

Es proposa el 15 o 22 d’abril per fer la 4a jornada anual.  
- La proposta sobre el tema aquest any és sobre l’articulació del maluc. 

Es buscaran diferents ponents sobre diferents formes d’abordar/valorar el maluc.  
Per tal de confeccionar ponents es preguntarà a la Comissió NME.  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Es realitzarà a l’Hotel Corona.  
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
 
 

Aprovació de l’acta 

      

 
 

Data propera reunió 

Si es considera adient el 27/12. 

 
 
Coordinadora         VP Sotscoordinador 
 
Inés Llasat                                                                            Francesc Múria 

http://www.fisioterapeutes.cat/

