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Grup de Treball FISIOTERÀPIA I CASTELLS 

Núm. d’acta: 1/2019 Hora d’inici: 10.00 h Data: 9/3/2019 

 

Assistents: 

Coordinador:  Núria Coral Ferrer (col.1944)   

Membres:  Anna Hervás García (col.11364)   Cesc Guilayn Llinàs (col. 2716) 

 Èrik Lozano Aubareda (col.11065)   Irene Reynals Hidalgo (col.11066) 

 Joan Torrents Masqué (col. 2959)  Laura Figuerola Magre (col.11367) 

   

Convidats:  Dani Castillo Isern   

 
 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Revisió de les fitxes Sòl Pelvià i Return to Play. 
3. Unificació de criteris i dubtes. 
4. Altres capítols del llibre.  
5. Fotos. 
6. Feina per a la propera reunió. 
7. Precs i preguntes. 
8. Data de la propera reunió. 

 

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

Es revisa i s’aprova l’acta anterior. 

 

2. Revisió de les fitxes de Sòl Pelvià i Return to Play 

En aquesta reunió revisem les fitxes que ha fet la Irene. 
- Revisem: 

o El control motor de l’escàpula l’hem canviada i posada ES. Comentem de 
posar un enllaç a ‘cervicals’ i a ‘dorsals’ (“el treball escapular el trobarem en 
més detall al capítol X”). 

o En RtP lumbar: 
 Caldria respectar els exercicis de la zona neutra. Sobretot per passar 

d’un nivell a un altre, subratllar que cal que hi hagi estabilitat lumbar. 
 Incorporació del pilar caminant, crosses. 
 Menció al sòl pelvià. 

o RtP EI: faltarien excèntrics d’EI. 
 

 

 

3. Unificació de criteris i dubtes: 

- L’ordre del llibre serà: 
o Introducció, Columna Cervical, RtP, Columna Dorsal, RtP, Columna Lumbar, 

RtP, ES, RtP, EI, RtP, Annexos 
 

- Cal buscar bibliografia que ens digui què es millor recomanar. Si excèntric o no. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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- Capítol ES, cal afegir la lesió del bíceps i la bossa subdeltoidal i subacromial. Potser 
millor crear capítol. 

- Sòl pelvià: caldria posar un paràgraf dedicat als homes, atès que poden patir una 
intervenció quirúrgica o una neoplàsia de pròstata, un tumor, una resecció de colon i 
recte..: els exercicis són els mateixos que per a les dones. Els problemes són a 
causa d’aquestes patologies, per sort poc habituals. 

- Canalla. Fem un capítol dedicat a la canalla? 
El 80% de les lesions són traumàtiques i les per sobrecàrrega són esporàdiques i es 
tracten com els adults. 
Cal utilitzar molt el joc. 
Què entenem per canalla: fins als 14 anys o fins a sisens. 

- Capítol dedicat a Grallers i Tabalers. 
- Capítol tècniques. Aquest tema obre un dens debat. Decidim unificar al màxim les 

tècniques utilitzades: diatèrmia profunda, teràpia manual... 
No cal dedicar-hi un capítol. Aquest és un llibre de Fisioteràpia i castells, no de 
tècniques de Fisioteràpia. Cal posar el punt en l’objectiu de la tècnica i no pas en el 
nom registrat. Cada fisioterapeuta té la una formació que pot ser molt diferent i del 
seu ventall aplicarà la tècnica que consideri més adequada o domini més. 
La paraula hipopressius està registrada? Ho mirarà la Irene. 
 

 

 

4. Altres capítols del llibre 

Falta treballar la resta de capítols del llibre: 
- Introducció: Hi ha molts exercicis perquè pugis muntar el teu programa específic per 

al casteller que tinguis, sigui en fase inicial, avançat i en les diferents etapes de la 
lesió 

- Canalla 
- Grallers i Tabalers 
- Escalfament i retorn a la calma: exercicis i estiraments pre i post. Consells post. 

Importància de fer exercici i preparar el cos a fer acte esportiu. En Cesc i en Joan es 
proposen per aquest capítol 

- Pinyes 
- Nomenclatura o vocabulari 
- Regions anatòmiques. El Dani va dir que se n’encarregava  
- Bibliografia i referències. Per cada capítol. 

 

 

5. Fotos 

- Caldria fer un vídeo de com posar la faixa. 
- Farem un document amb un taula on tothom anirà posant la llista de les fotos que 

cal fer al seu capítol. Cal especificar el material que cal per fer la foto i si pot ser 
afegir-hi una foto de mostra del que es vol. L’Èrik s’encarrega de fer el document 
amb la taula. 

- Els models. Parlem de qui coneix algú. Decidim que els models serem nosaltres, 
atès que haver-li d’explicar a algú quin moviment volem a algú que no és 
fisioterapeuta pot fer endarrerir molt la feina. 
Plantegem quin uniforme cal portar per fer la foto. Millor un color neutre per tal què 
cap colla es pugui sentir identificada. El negre sembla la millor opció. Plantegem que 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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potser el millor seria que la samarreta porti el logotip dels patrocinadors del llibre. 
El lloc per fer les fotos. Després d’analitzar-ho veiem que no caldria fer cap 
fotografia al lloc d’assaig ni a plaça. El Joan ens comenta la seva experiència l’any 
passat amb unes fotos que van fer a la colla, van quedar molt bé gracies a la 
professionalitat de la fotògrafa i a que es van fer dins de l’estudi fotogràfic amb molts 
focus. Es veu clara la necessitat de fer les fotografies dins d’un estudi fotogràfic per 
a garantir-ne la qualitat i nitidesa. 

 

 

 

6. Feina per la propera reunió 

Acabem aquesta reunió presencial a les 13.40 h molt contents, atès que hem fet una pila 
de feina. 
Quedem amb aquesta feina, per quan abans millor, ideal per a la propera setmana: 

- Que cadascú ompli el document “fotos”, dins de la carpeta “fotos”: fent una llista de 
les fotos que surten al seu capítol, especificant el material, descrivint breument la 
foto i si pot ser posant una foto de mostra. 

- Que cadascú faci les correccions de les seves fitxes i les pengi a la carpeta 
“homogeneïtzació”. 

 
Proposem una data per fer la sessió de fotos: 6 o 13 d’abril. Sembla que a tothom li va bé. 
Només amb que hi fóssim 2-3 n’hi hauria prou, atès que són el número de persones que 
surt a cada foto. Per a la sessió de fotos cal tenir l’uniforme llest i un fotògraf. 
 

 

6. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 

 

7. Propera reunió. 

Tindrà lloc el 6 o 13 d’abril 2019. 
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