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Comissió de Fisioteràpia en EXTREMITAT SUPERIOR 

Núm. d’acta: 3/10 Hora d’inici: 14.00 h Data: 23/11/10 
 

Assistents: 
Coordinador:  Col. Vicenç Punsola 1632  

 Col. Dani Misas  Col. Elena Ozaes  Membres: 
 Col. Fèlix Obradó 

6495 
 Col. Rubén 

Sequeira 
Col. Enric Sirvent 

463 
 

Ordre del dia 
1. Estat de la Comissió d’ES i membres actius. 
2. Objectius Comissió 2011. 
3. Nou plantejament de treball. 
4. Reunió Intercomissions 20 de desembre 2010. 
5. Data de propera reunió. 

 
1. Estat de la Comissió d’ES i membres actius 

S’exposa l’estat actual de la Comissió i les dificultats viscudes en aquest any de vida. 
Es fa esment dels membres de la Comissió que inicialment van ser presents però que 
per diferents motius en l’actualitat la seva implicació pot ser petita. S’inclouen els nous 
membres dels quals s’adjunten els arxius amb les dades personals en aquesta acta. 

 
2. Objectius Comissió 2011 

Ens plategem dos objectius bàsics : 
• Realització del Curs d’espatlla dolorosa, sobre el qual ja s’ha fet sol·licitud, i s’està 

treballant actualment perquè vegi la llum (persona de contacte Fèlix Obradó). Ens 
agradaria disposar dels possibles calendaris abans que la decisió de ubicació del 
curs sigui establerta. 

• Organitzar la Comissió com a grup d’estudi amb el tema d’enguany sobre les 
epicondilàlgies. Un cop fet, presentar un format encara per decidir (curs, 
conferència, monogràfic, jornada de dia amb convidat, curs exprés….) sobre les 
epicondilàlgies el proper octubre-novembre 2011. Aquest serà el tema principal de 
treball d’enguany per als membres de la Comissió. 

• Amb aquest mateix objectiu proposar la traducció de un test estandarditzat sobre 
les epicondilàlgies en català i/o castellà. (Per aquest objectiu requerim d’una 
persona de mare o pare angloparlant i l’altre castellanoparlant i que tingui relació 
amb les professions de la salut : metge, fisioterapeuta, osteòpata…) ens podeu 
donar un cop de mà en això? ( persona de contacte Vicenç Punsola). 

• Conèixer l’estat de treball de l’Enquesta sobre ES elaborada per la Comissió, i fer 
el seguiment oportú un cop rebut el buidat de les enquestes que es retornin al 
Col·legi. 

 
3. Nou plantejament de treball 

S’ha decidit fer reunions bimensuals en comptes de mensuals. En la propera reunió es 
farà un resum del funcionament de la Comissió, i s’exposarà per torns el resultat de la 
recerca bibliogràfica feta per cada membre sobre l’epicondilàlgia. 
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4. Nou plantejament de treball 

Donada  la implicació horària que comporten les reunions a la seu del CFC, s’ha decidit 
que s'alternarà l’assistència entre els membre de la Comissió de forma cíclica, en 
comptes de recaure exclusivament sobre el coordinador de la Comissió d’ES. A la 
propera reunió Intercomissions hi assistirà el Fèlix Obradó. 

 
5. Data de propera reunió 

La propera reunió se celebrarà el 22/02/2011 a les 14.00 h, al Centre de Fisioteràpia 
Punsola. 

 
 
Coordinador 
Vicenç Punsola 


