
RE 5.5/01-01
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 1 de 6 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Comissió Respiratori 

Núm. d’acta: 01/12 Hora d’inici: 20.00 h Data: 13/06/2012 

 
Assistents: 
Coordinadores:  Castillo Sánchez, Immaculada 

(1198) 
  

Membres:  Bladé Callau, Teresa (0178) Balañá Corberó, Ana (4821) 
  Mena Masa, Mª Susana (0494) Gimeno Santos, Elena (50256) 
  Muñoz Castro, Gerard (4542) Marti Romeu, Joan Daniel (6789) 
Convidats   Sabaté, Marta  

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Valoració nou membre: Marta Sabaté. Hospital de la Vall d’Hebrón. 
3. Activitat per al DMF. 
4. Propostes. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
No es realitza la lectura per falta de membres. S’enviarà per correu electrònic per a la confirmació. 

 
2. Presentació nou membre: Marta Sabaté 
La Marta Sabaté treballa a l’Hospital de la Vall d’Hebrón i vol participar com a membre. 
Tasques a realitzar      Pendent de valoració per part del coordinador de comissions. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. Activitat per al DMF 
Preparar un taller pràctic dirigit al ciutadà. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 I. Castillo/M. 

Sabaté 
 

 
4. Propostes 
La Marta proposa tenir un llistat de fisioterapeutes acreditats en l’àmbit respiratori de Catalunya. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
Data propera reunió 

A concretar, aproximadament a l’octubre. 

 
Coordinador 
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