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GRUP DE TREBALL DE FISIOTERÀPIA I CASTELLS 
Núm. d’acta: 3/2017 Hora d’inici: 21.30 h Data: 30/03/2017 

 
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. Valoració de la feina feta aquest primer mes 
3. Objectius a realitzar fins la propera reunió 
4.       Proposta de l’Erik Lozano 
5.    La foto del grup 
6.    Consulta per al grup 
7.    Relació amb els mitjans de comunicació 
8. Precs i preguntes 
9. Data de la propera reunió 
10. Conforme 

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

 
2. Valoració de la feina feta aquest primer mes 
Es debaten diferents aspectes de la feina feta. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. Objectius a realitzar fins la propera reunió 
Per a aquest mes ens marquem els següents objectius: 
- Acabar de polir la CIF, amb la doble nomenclatura, diferenciant patologies agudes 
de cròniques. 
- Polir la fitxa tipus que descriurà cada patologia. 
- Començar a estructurar el llibre: índex amb el nom dels capítols. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Proposta de l’Erik Lozano 
L’Erik proposa d’enviar correus electrònics demanant certa informació. Després de 
debatre-ho decidim no enviar cap correu a causa de la poca resposta que generen. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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5. La foto del grup 
El personal del CFC ens comenta sobre la foto del grup que hem escollit. Es veu que el 
criteri de Google sobre els drets de les imatges no és gaire de fiar i és millor posar-ne 
alguna de la qual en disposem els drets. 
Valorem la foto que se’ns proposa. No es pot identificar la colla, però queda clar que és 
un castell. Estem tots d’acord en acceptar la nova foto. 
L’Anna ens passa l'enllaç de Creative Commons, fent servir el filtre castells, per quan 
necessitem més fotografies.  
https://ccsearch.creativecommons.org/   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
6. Consulta per al grup 
Des del correu del CFC ens arriba una consulta d’una fisioterapeuta demanat material 
concret per poder fer una xerrada. Actualment no disposem d’aquest material. Tot just 
hem començat a elaborar el Manual del Fisio Casteller. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
7. Relació amb els mitjans de comunicació 
Arran de fer públic que s’havia constituït el grup, han començat a arribar propostes 
d’entrevistes des de diferents mitjans. Decidim aprofitar-ho per poder difondre la feina del 
fisioterapeuta: com treballem, què fem, la importància del treball en equip, la lluita contra 
l’intrusisme. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 

 
 

Data propera reunió 
Tindrà lloc el 18/04/2017 a les 21.30 h, via Skype. 

 
Núria Coral 
Coordinadora 
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