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Comissió de Fisioteràpia en EXTREMITAT SUPERIOR 

Núm. d’acta: 3/11 Hora d’inici: 14.00 h Data: 26/05/11 

 
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. Visita d’un cas clínic a resoldre entre tots. 
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. Visita d’un cas clínic a resoldre entre tots 
Visitem una pacient que pateix un dèficit de mobilitat del polze aparentment derivada de la 
activitat laboral en una òptica. Es determina que pateix una ruptura espontània de l’extensor curt 
del polze i que no pot ser tractada amb rehabilitació. 

 
2. Estat de l’enquesta de extremitat superior 
En la darrera comunicació del Sr. Gabriel, ens cita que l’enquesta ha estat resposta per 255 
persones, que ens sembla força bé. De totes maneres, a sol·licitud de la Sònia, ens plantegem la 
possibilitat de demanar altre cop al Col·legi de reenviar-la, però aquesta vegada en versió 
electrònica amb el text bloquejat. L’objectiu és utilitzar tots els mitjans per aconseguir una mostra 
el més àmplia possible. Per tant sol·licitem al Col·legi que es faci un enviament electrònic o 
bé que, dins de les informacions col·legials que rebem, s’inclogui un enllaç sol·licitant que 
la gent que ho vulgui i que no ho hagi fet via correu, respongui l’enquesta per aquest mitjà. 

 
3. Plantejament del treball sobre les epicondilàlgies 
La Comissió, el passat mes de novembre, va decidir que el projecte de l’any seria fer un treball 
sobre les epicondilàlgies amb l’objectiu de realitzar un manual de bones pràctiques i, d’altra 
banda, organitzar unes jornades col·legials sota aquest títol. Amb aquest fi vam sol·licitar al 
Col·legi que ens ajudés a aconseguir fer una traducció validada d’un test reconegut per tal de 
valorar les epicondiàlgies. 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. A dia 
d’avui, sis mesos més tard, ENCARA NO HEM OBTINGUT UNA RESPOSTA COL·LEGIAL 
SOBRE AQUEST TEMA. Mentre, hem continuat treballant per donar un format cada cop més 
concret sobre el tema. He establert 2 grups de treball: un sobre diagnòstic en Fisioteràpia 
d’aquesta patologia o conjunt de patologies i un altre sobre mecanismes de sensibilització en el 
tractament de la zona. Amb aquest objectiu ens reunirem a principis de juliol per establir un pla 
de treball. 

 
4. Nou plantejament de treball 
Posem de manifest, un cop més, 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 a principis de juliol, dia a determinar. Al Centre de Fisioteràpia 
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