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Comissió de Neuromusculoesquelètica 

Núm. d’acta: 01/20 Hora d’inici: 19.00 h Data: 12/01/2020 

 

Assistents: 

Coordinador:  Xavier Labraca (col. 0700) 

Sotcoordinadora:  Marta Tejedo Carranza (col. 8910) 

Membres:  Mónica Rodríguez 
Bagó (col. 611) 

 Fernando Calvo 
Herrero (col. 2828) 

  

 Sergio Romero Marco 
(col. 9637) 

 Santiago Crucci 
(col. 10198) 

  

Convidat/s:    

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Captació de nous membres. Explicació del procés i del calendari del mateix. 
3. Establiment de la dinàmica de treball de la Comissió. 
4. Dies mundials de la salut. 
5. Any temàtic. 
6. Recuperació dels temes pendents. 
7. Propostes de treball o de nous projectes a la Comissió. 

 

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

Llegida i aprovada. 
 

2. Captació de nous membres. Explicació del procés i del calendari del mateix 

 S’explica el procés de selecció als membres de la Comissió. Tots estem d’acord en la 
dinàmica. Quan es rebin els CV es procedirà a fer el filtre i programar les diferents 
entrevistes. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

3. Establiment de la dinàmica de treball de la Comissió 

 Es comenta que tenim el compromís de la Junta de participar al FTP20 amb una ponència. 

 S’estableix l’obligatorietat d’assistir al 75% de les convocatòries de reunions de la Comissió. 

 Presentació d’un resum anual de la tasca individualitzada de cada membre de la Comissió. 

 Corresponsabilitat i rotació en l’escrit de les actes de la Comissió. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Presentació de propostes de ponències. TOTS ELS 
MEMBRES 

Propera reunió  

 

4. Dies mundials de la salut 

http://www.fisioterapeutes.cat/


 

ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina 2 de 3 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

 Se seleccionen els següents dies mundials i es proposen diferents activitats  a realitzar. 
o 12 maig: DIA MUNDIAL DE LA FIBROMIÀLGIA 
o 17 octubre: DIA MUNDIAL CONTRA EL DOLOR 
o 8 març: DIA MUNDIAL DE LA DONA TREBALLADORA 
o 12 octubre: DIA MUNDIAL MALALTIES REUMÀTIQUES 
o 13 desembre: DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACITAT 
o 20 octubre: DIA MUNDIAL DE L’OSTEOPOROSI 

Tasques a realitzar  
Per a cadascun del dies seleccionats, es proposaran una sèrie d’activitats (posts a XS, infografies, 
etc.).  
Es proposarà, a la reunió de coordinació de les comissions, fer un treball intercomissions per al Dia 
Mundial contra el dolor, perquè es tracta d’una temàtica transversal. 
Es realitza una proposta d’activitat per als dies 8 de març i 12 de maig que es descriuen a 
continuació. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 8 març: Dia de la dona treballadora 
Es proposa fer una comunicació per XS 
sobre les dones més rellevants dins de 
la Fisioteràpia NME. Les dones a les 
que es farà esment seran: 

o Shirley Sharmann 
o Jill Cook 
o Jenny McConnell 
o June Nystrom 
o Deborah Falla 
o Annina Schmid 
o Ann Cools 

 

 12 maig: Fibromiàlgia. Es realitzarà un 
post amb articles rellevants al respecte 
de l’exercici físic i la fibromiàlgia 

Xavi Labraca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Tejedo 
 

Final febrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 2020 
 

 

5. Any temàtic 

 L’any temàtic 2020 versarà sobre el maluc. Es proposa realitzar una jornada d’update de 6 
hores de durada. La dinàmica de la jornada serà establir un tema concret i de cada tema 
realitzar dues ponències, una amb una visió mèdica/clínica i l’altra amb el contrapunt de la visió 

de rehabilitació/readaptació. 

 Es proposen diversos temes com: 
o Pròtesi de maluc en el pacient jove 
o Tendinopaties glúties 
o Binomi maluc/lumbar 

Tasques a realitzar 

 Queda pendent la concreció del temes 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Propostes de temes i ponents TOTS ELS 
MEMBRES 

Març – abril 2020 
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6. Recuperació dels temes pendents 

NO DONA TEMPS 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

7. Propostes de treball o de nous projectes a la Comissió 

NO DONA TEMPS 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

8. Precs i preguntes 

 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

Data propera reunió 

1 abril a les 19.00 h. 

 
 

Coordinador: Xavier Labraca (col. 0700) 
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