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Comissió Respiratori 

Núm. d’acta: 02/14 Hora d’inici: 19.00 h Data: 26/06/2014 

 
Assistents: 
Coordinador:  Castillo Sánchez, Immaculada 

(1198) 
  

Membres:  Bladé Callau, Teresa (0178)  Pascual,Eva  
  Mena Masa, M. Susana (0494)  Marti Romeu, Joan Daniel (6789) 
  Sabaté López, Marta (3122)  Canela Luque, Helena (7826) 

 
Ordre del dia 

1. Lectura acta anterior. 
2. Nou membre de Comissió.  
3. DiFT 2014. 
4. Resum reunió de coordinadors. 
5. Formacions continuades. 
6. Nova proposta CIF. 
7. Precs i preguntes. 
8. Propera data. 

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

 

 
3. DiFT 
L’Inma Castillo comenta el tema de l’organització del Dia de la Fisioteràpia que serà a Girona. Es 
realitzaran diferents activitats en circuit. S’accepta la nostra proposta de fer una activitat 
d’entrenament a l’esforç amb cicloergòmetre. L’activitat es realitzarà durant el matí (10.00h a 
14.00 h) a la plaça Constitució a Girona. L’Eva Pascual seria la responsable, encara que el Dani 
Martí estaria al cas i també es comentaria ajuda i suport de voluntaris a Gerard Muñoz.  
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte entre l’Eva Pascual i l’Eva Cirera per acabar 
de descriure l’activitat. 

Eva Pascual  

 
4.  Resum reunió de coordinadors 
Explicar els temes plantejats a la reunió de la coordinació del dia 14 de maig. Noves propostes de 
les diferents comissions. En Rafel Donat ens explica que es passaria una enquesta d’estils 
d’aprenentatge per a tots els membres i proposar 10 referents nacionals dintre de cada Comissió. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
 
 

2. Nou membre de la Comissió de Respiratori 
L’Eva Pascual s’incorpora com a nou membre a la Comissió de Respiratori. Treballa fa 5 anys en 
Fisioteràpia respiratòria a l’Hospital del Mar.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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5. Formació continuada 
1. Curs d’UCI i Taller d’aspiracions ja tenim dates fixades. Dani Marti i Marta Sabaté. 
2. Curs semipresencial: l’Helena Canela i la Marta encara no ho tenen organitzat.  
3. Nova proposta de formació: Seminari tècnic de suport ventilatori (CPAP- BIPAP). Inma 

Castillo.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Fer full de proposta de formació del Seminari tècnic. I. Castillo  

 
6.  Nova proposta CIF 
En Rafel Donat ens proposa realitzar unes noves tasques del CIF: realitzar un cas clínic, traduir al 
català els core sets que existeixin de les patologies cardiorespiratòries. Es comenta dintre de la 
Comissió, que no s’acaba d’entendre la finalitat d’aquestes tasques i que és un tema difícil de 
realitzar.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb el Rafel Donat per explicar la nostra 
proposta. 

I. Castillo  

 
7. Precs i preguntes 
Es comenta entre tots d’actualitzar els CV dels membres i fer el registre d’aspiracions. 

 
Data propera reunió 
25 de setembre de 2014 a les 19.00 h. 

 
Coordinador: Inmaculada Castillo Sánchez 


