
 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 

05-06-12 Versió 01 
Pàgina1 de 3 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Comissió  Comissió de respiratori 
Núm. d’acta: 04/17 Hora d’inici: 19.00 h Data: 18-10-2017 

 
Assistents: 
Coordinador  Inma Castillo 

 Marta Sabaté  Laura Rodríguez        
 Eva Pascual  Cristina Ruiz        
 Susana Mena               
 Teresa Bladé               

Convidats                        
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2. Jornada Intercomissions 2017. 
3. Nova formació de Pediatria.  
4. Curs de Cardiologia per a fisioterapeutes 2018 
5. Nous seminaris tècnics de FR. 
6. ll Jornades de FR 2019. 
7. Nova web del CFC. 
8. Vídeo-consell 2018. 
9. Propostes de nous membres.  
10. Proposta canvi de coordinació. 
11. Precs i preguntes. 
12. Proposta nova reunió 2019. 
 

 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 
S'aprova l'acta anterior. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
2. Jornada Intercomissions 2017 
La Cristina Ruiz realitzaria el cas amb títol: "Importància de l'abordatge de Fisioteràpia en el 
tractament del politraumatisme estable. Es realitzaria la Jornada el 25/11/2017.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
La Cristina Ruiz i l'Adrià, de la Comissió d'Atenció 
Primària, posen en comú del cas. 

Cristina Ruiz 25/11/2017 

L'Inma Castillo aporta alguna imatge per al cas.             
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3. Nova formació de Pediatria 
Arran d'una formació que es realitza al Col·legi de Madrid, des de la Junta es decideix fer-la amb 
membres de la Comissio de Respiratori i Pediatria. De moment entre els membres es decideix 
posposar el tema.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
4. Curs de Cardiologia per a fisioterapeutes 2018 
Realitzar propostes de continguts del curs. Falta concretar els ponents. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      Eva Pascual Octubre 2018 
                  
                  

 
5. Nous seminaris tècnics de FR 
A propòsit de diferents comentaris del col·legiats, demanem realitzar seminaris de tècniques de 
drenatge i tècniques ventilatòries. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Realitzar la sol·licitud de formació dels dos 
seminaris a la Roser.  

Inma Castillo 2019 

                  
                  

 
6. ll Jornades de FR 2019 
Propostes de temes per a l'any 2019. Des de la coordinació de comissions es comenta que des de 
Junta de Govern es demana no realitzar cap jornada petita per donar cabuda al Congrés. 
Internacional 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      Eva Pascual 2019 
                  
                  

 
7. Nova web del CFC 
la Laura Rodriguez proposa diversos enllaços, vídeos i documents. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Realitzar un llista de propostes per a la web per 
comentar entre tots. 

Laura 
Rodriguez 

Propera reunió 

                  
                  

 
8. Vídeo-consell 2018 
Temari relacionat amb el paper de la Fisioteràpia Respiratòria. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar l'informe als membres. El definitiu enviar-lo 
a Irene. 

Inma Castillo Propera reunió 

                  
                  

 
9. Proposta de nou membre de la Comissió 
Es comenta la nova sol·licitud de membre de la Comissió, Mireia Pardas, experiència en el camp 
de la Fisioteràpia Respiratòria en pediatria.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es comenta en la reunió de proposar-la per a la 
propera reunió com a nou membre. 

Inma castillo Propera reunió 

                  
                  

 
10. Canvi de coordinació 
De moment, cap membre estaria interessat en portar la coordinació de la Comissió. L'Inma Castillo 
accepta de continuar com a coordinadora, però demana la possibilitat d'assistir a les reunions de 
coordinadors de comissions entre tots els membres de manera rotatòria. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Fer un llistat dels membres amb les possibles 
dates de les reunions de coordinadors. 

Inma Castillo       

                  
                  

 
Precs i preguntes 
Enviar enllaç per a les inscripcions Congrés Internacional. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      Inma Castillo       
                  
                  

 
Data propera reunió 
31 de gener de 2018 a les 19.00 h. 

 
 
 
Coordinador       
Inma Castillo       
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