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www.fisioterapeutes.cat 
 

Comissió de Fisioteràpia en EXTREMITAT SUPERIOR 

Núm. d’acta: 2/11 Hora d’inici: 14.00 h Data: 05/04/11 

 
Assistents: 
Coordinador:  Col. Vicenç Punsola 1632  

 Col. Dani Misas 3342  Col. Elena Ozaes 7263  Col. Sonia Malca 857 Membres: 
 Col. Fèlix Obradó 6495  Col. Rubén Sequeira 8960  Col. Enric Sirvent 463 

 
Ordre del dia 
1. Presentació de la nova membre de la Comissió. 
2. Enquesta sobre la salut de l’extremitat superior en els fisioterapeutes. 
3. Plantejament del treball sobre les epicondilàlgies. 
4. Sol·licitud de traducció del qüestionari d’autoavaluació del colze de tenista. 
5. Data de propera reunió. 

 
1. Presentació de la nova membre de la Comissió 
La col·legiada Silvia Malca ha presentat la seva sol·licitud per poder formar part activa de la 
Comissió d’ES. 

 
2. Enquesta sobre la salut de l’extremitat superior en els fisioterapeutes 
Hem acordat que, la nova membre de la Comissió, Sonia Malca, sigui la responsable de realitzar 
el buidatge de l’enquesta realitzada sobre la salut de l’extremitat superior del fisioterapeuta i 
d’aquesta manera, pugui fer servir les dades obtingudes d’aquest buidatge per al seu doctorat. 

 
3. Plantejament del treball sobre les epicondilàlgies 
Hem posat en comú les recerques realitzades per cada membre de la Comissió present a la 
reunió sobre el treball que estem realitzant sobre les epicondilàlgies. 
Hem establert un nou objectiu de recerca per a la següent reunió per tal de poder seguir 
avançant en el nostre treball. 

 
4. Nou plantejament de treball 
Posem de manifest que el Col·legi no ens ha donat encara una resposta en relació a la sol·licitud 
per fer la traducció del “Qüestionari d’autoavaluació del colze de tenista”, tenint en compte que, tal 
i com ens van informar el Diego i el Gabriel, el Col·legi ens havia de donar una resposta clara en 
un marge de 10 dies!!! 

 
5. Data de propera reunió 
La propera reunió se celebrarà el dia 24/04/2011 a les 14.00 h, al Centre de Fisioteràpia  Punsola.

 
 
Coordinador 
Vicenç Punsola 
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