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GRUP DE TREBALL DE FISIOTERÀPIA 
EN DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

Núm. d’acta: 01/2017 Hora d’inici: 20.00 h Data: 15/11/2017 

 

Assistents: 

COORDINADOR  Susana Piña  
 

MEMBRES  Armand Galvez  Juan Miguel Romero  Eva Roca 

 Eva Fernàndez  Laura Higueras  Marta Macías 

CONVIDATS  Gabriel Liesa  Mònica Rodríguez 

 

Ordre del dia 

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

2. Presentació del Grup 
3. Funcions del grups 
4. Properes accions 

 

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

No aplica en ser la primera reunió. 
 

2. Presentació dels membres del Grup 

Gabriel Liesa (secretari CFC), Mónica Rodríguez (vicedegana CFC), Laura Higueras 
(ortopèdia Curto), Juan Miguel Romero (centre Martorell), Eva Fernández (centre 
Martorell), Susana Piña (Fundació Finestrelles). 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

3. Funcions dels grups 

El CFC ens exposa el funcionament dels grups de treball i exemples d’altres. Són grups 
sense compromisos anuals (al contrari que les comissions) i amb partida econòmica del 
CFC per fer determinades actuacions.  
Habitualment s’inicia fent un manual d’actuació del fisioterapeuta. Tenint en compte la 
individualitat i especificitat del sector, caldrà iniciar amb altres actuacions. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

4. Properes accions 

1. Fer una propera reunió on hi pugui haver un nombre major dels membres del Grup 
per establir els punts tractats amb més amplitud, i així poder determinar en grup els punts 
tractats. 
2. Poder fer una xerrada (estil de la realitzada amb anterioritat) afegint els punts que 
caracteritzen el sector i la figura/funcions del fisioterapeuta en aquest sector per donar a 
conèixer la tasca, recursos de que disposa, formació i dificultats que se li presenten...  
També s’utilitzaria com a presentació del Grup de Treball, a més de poder ser una crida 
per a altres centres per fisioterapeutes interessats en participar en el grup de treball.  

http://www.fisioterapeutes.cat/


 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 2 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Es podria afegir un networking a la xerrada per compartir amb altres fisioterapeutes del 
sector inquietuds, necessitats… 
3. Establir un ordre concret sobre el qual poder treballar i anar desglossant la figura 
del fisioterapeuta, les seves funcions i forma de treballar en les PDID adultes.   
a. Poder determinar una classificació segons els objectius comuns a assolir entre tots 
com a fisioterapeuta que pugui servir com a eix de partida entre els fisioterapeutes 
d’aquest sector, ja que la individualitat i la imaginació/creativitat a l’hora de treball són 
eixos molt importants en la nostra forma de treballar.  
4. Es comenta poder utilitzar grup de treball per donar a conèixer el sector de PDID 
adults.  
5. Es proposa fer un llistat de formacions d’interès per al sector, a causa de la seva 
necessitat d’estar format en tots els àmbits. Idees: 
a. Fisioteràpia respiratòria 
b. Ajudes ortoprotètiques 
c. .... 
6. Es proposa properes reunions dilluns o dimecres. Faltarà confirmar disponibilitat de 
la resta del grup.  
a. Si fos dilluns, lloc fora del CFC, atès que tanquen sobre les 20-20.30 h. 
b. Si fos dimecres, es proposa al CFC (tanca a les 22.00 h) o en cafeteria... 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
 

Precs i preguntes 

1. Cal afegir al Grup la fisioterapeuta del centre Estimia (contacte Susana Piña) i el 
fisioterapeuta expert en disfàgia (contacte Laura Higueras). 
2. Establir coordinador/a del Grup de treball. Funcions: persona de contacte i 
comunicació amb el Col·legi.  
3. Recerca dels centres de PDID adults que puguin disposar de fisioterapeuta o no a 
Catalunya per poder fer la difusió del Grup de Treball/CFC. Se n’encarreguen l'Eva i el 
Juan Miguel (la directora del seu centre és presidenta de DINCAT). 

 

Data propera reunió 

      

 
Susana Piña  
Coordinadora 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/

