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Grup de Treball FISIOTERÀPIA I CASTELLS 

Núm. d’acta: 2/2018 Hora d’inici: 21.30 h Data: 13/3/2018 
 

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 l’índex i de les fitxes.  
3. Nova organització de treball. 
4. Feina per a la propera reunió. 
5. Jornada CCCC. 
6. Precs i preguntes. 
7. 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 l’índex i de les fitxes 
Es revisa i s’aprova l’índex treballat des de l’última reunió. 
Decidim repartir les fitxes per tal que les anem treballant. 
També decidim que a partir d’ara les reunions les farem presencials. Les organitzarem 
en blocs de treball per anar avançant feina. 

 
3. Nova organització de treball 

Decidim repartir les fitxes per tal que les anem treballant. 
També decidim que a partir d’ara les reunions les farem presencials. Les organitzarem 
en blocs de treball per anar avançant feina. 

 
4. Feina per a la propera reunió 

Per a la propera reunió repartim les fitxes de raquis cervical i dorsal entre l’Anna, l’Èrik, 
el Joan, la Irene i la Laura. Les anem treballant i a la propera reunió resoldrem dubtes. 
Al llistat de fitxes queda apuntat a qui li toca cada fitxa. 

 
5. Jornada CCCC 

El dia 3 hi va haver la Jornada anual de la CCCC. Es comenta com va anar i les 
xerrades interessants que hi van haver. 

 
6. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 
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7. Propera reunió 
S’acaba la reunió per Skype a les 22.30 h. 
La propera tindrà lloc el 21 d’abril de 2018 a les 10.00 h a Vilafranca de forma 
presencial. 

 
 
Núria Coral  
Coordinadora 
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