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SECCIÓ TERRITORIAL DE TERRES DE L'EBRE 

Núm. d’acta: 04/2021 Hora d’inici: 21.00 h Data: 30/03/2021 

Assistents: 

Coordinador x  Marta Escurriola Sotscoordinador x  Francesc Múria 

x  Zaida Velásquez x  Alba Aixendri x  M. Isabel Monreal 

x  M. Jesús Arrufat x  Pau Bestraten x  Inés Llasat 

Convidats 
x

Cinta Mestre 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Reunió anual.
3. Reestructuració de la Secció.
4. Reunió Taula intercol·legial Terres de l’Ebre.
5. II Jornada col·legial Terres del Ebre.
6. Reunió alumnes EUSES Tortosa.

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

S’aprova l’acta anterior. 

2. Reunió anual

La reunió anual es farà dins del marc de la Jornada col·legial de les TE; ho farem tot seguit, a les 
9.30 h es farà la reunió anual i seguirem amb la Jornada a les 10.00 h. Durant la propera setmana 
acabarem de fer el PowerPoint que es visualitzarà durant la mateixa. En principi, les persones que 
parlaran durant la reunió anual seran en Pau Bestraten i la Marta Escurriola; tractaran diversos 
punts com formacions programades, novetats a les Terres de l’Ebre com assessories, convenis 
amb laboratoris, adquisició de lliteres i traster per facilitar les formacions, etc. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Realització PowerPoint reunió anual. Membres de 
la Secció 

Propera setmana 

3. Reestructuració de la Secció 

Les membres Alba Aixendri, Zaida Velásquez i M. Jesús Arrufat deixaran la Secció després 
d’haver estat 12 anys representant les Terres de l’Ebre, primer com a grup de interès i després 
com a secció territorial. L’actual membre Maria Isabel Monreal també la deixarà. Seran membres 
de ple dret fins haver realitzat la jornada col·legial, moment el qual es comentarà que s’obrirà un 
procés de selecció, prèvia autorització de la Junta. Agraïm tot el que han fet pel grup d’interès i/o 
secció durant tots aquesta anys. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Procés de renovació de la Secció. CFC Després de la jornada 

4. Reunió Taula intercol·legial TE

La Mari i la Inés han assistit a la reunió mensual de la Taula intercol·legial. 
Els portaveus de la taula presentaran al territori la intercol·legial i el manifest (aprovat per totes les 
juntes dels col·legis membres) en una roda de premsa el proper dimarts 13 d’abril a les 16h; s’hi 
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podrà assistir presencialment o telemàticament.
També s’ha proposat realitzar un seminari web que tractarà d’estratègies per fer front a les
fake-news algun dia entre el 10 i 13 de maig a les 19.00 h. Ho farien entre el Pere i wl 
Josep Baubí (Col·legi de Periodistes).
Volen que representin la Intercol·legial el col·legi d'advocats, aparelladors i periodistes.
S’ha fet una proposta de moció per a l’Ajuntament per tal d’avançar la creació d'un nou hospital a
Tortosa seguint els passos de Tarragona firmant un manifest.
La propera reunió serà el dimarts 27 d’abril a les 19.15 h. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

5. II Jornada col·legial

A data de dilluns tenim inscrits a la jornada 474 col·legiats. La Inés serà la moderadora de la
Jornada. La Inés presentarà. la Zaida s’encarregarà de fer el sorteig dels vals de formació i de fer
la comanda de les cistelles per als ponents. 

Les preguntes als ponents es faran al final de cada presentació i les preguntes de la Medina 
s’enviaran al correu del CFC per tal que li facin arribar.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Zaida i Inés 17/04/2021 

6. Reunió alumnes EUSES Tortosa

Com cada any, la Facultat de Fisioteràpia d’EUSES Tortosa ens convida a participar a la xerrada
per als alumnes el proper 27 d’abril, en què, d’entre altres coses, se’ls comenta i informa de les
coses corresponents al CFC (col·legiació, seccions, etc.). Aquest any hi participarà el Francesc
Múria de part de la Secció Territorial de les Terres de l’Ebre i explicarà als alumnes qui som, què
fem i els animarà a participar-hi. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Assistir a la xerrada d’EUSES. Francesc 
Múria 

27.04.2021 

Data propera reunió 

Dimarts 13/04/2021 

Coordinador VP Sotscoordinador 
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