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GRUP DE TREBALL DE FISIOTERÀPIA I CASTELLS 
Núm. d’acta: 01/2017 Hora d’inici: 18.00 h Data: 9/01/2017 

 
Assistents: 
COORDINADOR  Núria Coral 
 

MEMBRES  Anna Hervás  Cesc Guilayn  Erik Lozano 
 Irene Reynals  Joan Torrents  Laura Figuerola 
    

CONVIDATS  Dani Castillo        
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Constitució del Grup de Treball. 
3. Objectius del Grup. 
4. Estructura del llibre Manual del fisioterapeuta casteller. 
5. Consells. 
6. Previsió de reunions i temps per aconseguir el primer objectiu. 
7. Feina a fer aquest primer mes. 
8. Precs i preguntes. 
9. Data de la propera reunió. 
10.  Conforme. 

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

No s’escau, ja que és la primera reunió. 
 

2. Constitució del Grup de Treball 
Es constitueix el Grup de Treball Fisioteràpia i Castells. 
Els membres que el formen són: 

- Núria Coral Ferrer, coordinadora del Grup 
- Dani Castillo Isern, metge de la CCCC, Coordinadora de Colles Castelleres de 

Catalunya 
- Anna Hervás García, fisioterapeuta dels Cargolins d’Esplugues 
- Cesc Guilayn Llinàs, fisioterapeuta dels Marrecs de Salt 
- Èrik Lozano Aubareda, fisioterapeuta de la Colla Jove Xiquets de Valls 
- Irene Reynals Hidalgo, fisioterapeuta de la Colla Jove Xiquets de Tarragona 
- Joan Torrents Masqué, fisioterapeuta dels Castellers de Vilafranca 
- Laura Figuerola Magre, fisioterapeuta de la Colla Vella Xiquets de Valls 

 
 

3. Objectius del Grup 
Els objectius del Grup són: 
• L’elaboració del Manual del fisioterapeuta casteller. Un manual pràctic i útil, que 

sigui una eina de referència tant pel fisiterapeuta que tot just ha acabat el grau i 
arriba a una colla castellera, com al fisiterapeuta que esporàdicament tracta un 
casteller. 

• Difondre la tasca del fisioterapeuta que treballa en una colla castellera. 
• Donar eines perquè els castellers pateixin el menor nombre possible de lesions 
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cròniques. 
• Donar eines per facilitar la reincorporació dels castellers que han patit una lesió a 

l’activitat castellera. 
• Identificar, debatre les patologies i els objectius de tractament més freqüents en la 

pràctica castellera. 

 
4. Estructura del llibre Manual del fisioterapeuta casteller 

Parlem i debatem llargament sobre com ha de ser aquest Manual. 
 
Com a fonts d’inspiració tenim: 
- Prevenció de lesions en els castellers, del Dr. Jaume Roset i Llobet. Ed. Codipre Arts 

Gràfiques. 
- El manual del grup d’aquàtica 

(http://www.fisioterapeutes.cat/grups_treball/ufae/documents/doc/manual_fisioterapia
_aquatica.pdf)  

- La guia de prescripció d’exercici físic PAFES 
(http://saf.uab.cat/observatori/mmcc/calaix/104.pdf)  

 
Per abordar les diferents patologies cròniques que poden afectar els castellers, s’acorda 
seguir la nomenclatura i els criteris de la CIF. 
 
Parlem sobre quina seria l’estructura i seccions del Manual: 
- Una primera part introductòria amb repàs anatòmic 
- Patologia aguda 
- Patologia crònica 
- Treball preventiu/preparatori 
- Posicions més freqüents de risc 
- Return to play 
- Canalla 
- Sòl pelvià 

 
5. Consells 

El Javier Crespo ens aconsella que a l’hora d’escollir les fotografies i dibuixos mirem de 
seguir un fil conductor perquè estèticament es vegi un continum uniforme. 
El Dani Castillo ens transmet el consell de l’editorial. Atès que es tracta d’un llibre escrit 
per diversos autors i que cadascun s’encarrega d’una part, caldria que, un cop 
finalitzada la redacció parcial del llibre, hi hagués una o dues persones que 
s’encarreguessin d’uniformitzar i homogeneïtzar l’estil del llibre.  

 
 

6. Previsió de reunions i temps per aconseguir el primer objectiu 
El Dani proposa de realitzar 3 reunions presencials i la resta per Skype. La primera reunió 
presencial seria aquesta, la segona seria quan anéssim per la meitat i la tercera seria per 
tancar el Manual. 
El Dani pregunta quant temps creiem que necessitarem per fer el Manual: s’acorda uns 12-
15 mesos. 

 
7. Feina a fer aquest primer mes 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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- Seguint els criteris de la CIF, destriar un llistat de patologies. 
- Elaborar la fitxa tipus que descriurà cada patologia. 

 
8. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 
 

9. Propera reunió. 
Tindrà lloc el 15/02/2017 a les 21.00 h, via Skype. 

 
10. Aprovació de l’acta 

S’aprova l’acta. 
 
Coordinadora 
Núria Coral 
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