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GRUP DE TREBALL DE MARXA NÒRDICA 

Núm. d’acta: 03/2017 Hora d’inici: 18.00 h Data: 07/07/2017 

 
Assistents: 
COORDINADOR  Marta Rispa 
 

MEMBRES  Rafel Donat  Rosario Lopez   Ruben Jordan 
 Nuria Santaularia  Marc Terradellas  Oscar Gasquez 
 Ana Gey  Thaïs Camps  

CONVIDATS               
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Traspàs de la coordinació del Grup de Treball Marxa Nòrdica. 
3. Posicionament del CFC respecte al Grup de Treball Marxa Nòrdica. 
4. Guia de Marxa Nòrdica. 

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

 
2. Traspàs de la coordinació del Grup de Treball Marxa Nòrdica 
Arran de les discrepàncies de criteris sobre el funcionament i finalitats del Grup de Treball de 
Marxa Nòrdica (GTMN) es va convocar, per part del coordinador Rafel Donat, una reunió 
extraordinària el 13/06/2107 a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC). Presents 
a la reunió, el GTMN i un component de la Junta del CFC. Després de la reunió es van produir 
dues baixes del GTMN (Charo López i Rubèn Jordan) així com la renúncia de Rafel Donat com a 
coordinador del GTMN, al·legant assumptes personals. El relleu en la coordinació, sense cap vot 
en contra, el pren l'actual component del GTMN, Marta Rispa.  
 
En Rubèn Jordan, component sortint del GTMN, fa la petició expressa al GTMN de la retirada i el 
no ús del seu treball així com el material aportat per ell mateix al GTMN. Per unanimitat dels 
assistents a la reunió s'aprova la petició. El material aportat pel Rubèn Jordan es retirarà de 
l'aplicació "Trello" i no serà utilitzat per a la confecció de la guia de MN.  
 
A la reunió es parla sobre la utilització de les aplicacions "Trello" i "WhatsApp", i la seva 
conveniència de continuar utilitzant-les. Per unanimitat dels assistents a la reunió s'aprova 
continuar amb la utilització de l'aplicació "WhatsApp" per a una comunicació fluïda entre els 
components del Grup. Respecte a l'aplicació "Trello" es decideix continuar amb la seva utilització 
per penjar documents finals i anar configurant la Guia. 
 
Arran de la sortida de dos dels components del Grup de Treball, es parla de possibles noves 
incorporacions. Per unanimitat dels assistents i seguint recomanacions del CFC s'aprova, una 
vegada tinguem enllestits els capítols (1-2-3-4), d’incorporar nous components a l’equip, que 
puguin aportar experiència clínica amb pacients en diversos àmbits del tractament amb MN. Per 
mitjà del Rafel Donat, el Marc Tarradellas torna a demanar la incorporació al GTMN. Per 
unanimitat dels assistents a la reunió es decideix demanar al Marc Tarradellas una nova carta de 
presentació explicant el seu projecte actual, tipus de pacients amb els que treballa, quina serà la 
seva aportació i tot allò que ell cregui d'interès per al GTMN. 
 
A la reunió també es tracten els següents punts: format de la Guia, repartiment de tasques així 
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com del cronograma de reunions per a la confecció de la guia. Veure apartat núm. 3 (Guia de MN) 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. Posicionament del CFC respecte al Grup de Treball Marxa Nòrdica 
El 04/07/2017 té lloc una reunió entre Roser Alfonso de l’Àrea de Desenvolupament Professional i 
Atenció Col·legial i la Marta Rispa, coordinadora del GTMN. Es posen sobre la taula alguns dubtes 
sobre la finalitat/objectiu del GTMN. La resposta del posicionament del CFC arriba per correu 
electrònic el dia 14/07/2017.  
 
Objectiu principal de la Guia: Fer una guia divulgativa de Marxa Nòrdica per a  fisioterapeutes 
atès que l'activitat física i l'exercici terapèutic son una línia estratègica del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya. 
 
Objectiu secundari de la Guia: Confeccionar i impartir cursos de formació en Marxa Nòrdica com 
a teràpia per a pacients, destinat a fisioterapeutes dins el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya.  
 
Denominació de la tècnica: A la reunió amb el degà del CFC us va informar que cal buscar un 
nou terme per a la MN, ja que aquest està registrat. La nomenclatura no dona problemes amb RC 
però sí amb el copyright de la marca. 
 
Posicionament CFC i MN: La MN com a exercici terapèutic és competència dels fisioterapeutes.  
 
Contacte amb altres grups/noves incorporacions: El CFC aconsella que el GTMN no sigui de 
més de 10 components per temes funcionals interns del grup. El GTMN pot posar-se en contacte 
amb altres professionals com a col·laboradors externs en pro de la Guia.  
 
Pressupost: El pressupost de la Guia és per a la confecció de la mateixa. A dia d'avui, el 
pressupost és del 100%. 
 
Pàrquing: El CFC té conveni amb un pàrquing del costat de la seu. Es poden presentar els tiquets 
del pàrquing corresponents a les reunions del grup de treball al CFC. Aquests no afecten al 
pressupost per a la confecció de la guia.  
 
Màster Blanquerna: De Blanquerna havien demanat que algú del Grup hi pogués fer un seminari 
al Màster d'Activitat Física. Per part del GTMN es creu que s'hauria d'haver comentat al grup i 
també saber quin material es va fer servir, si anava en el mateix sentit que la Guia o no. El CFC va 
donar suport al màster, l'activitat física i l'exercici terapèutic són una línia estratègica del CFC. No 
se'ns ha demanat cap professor. 
 
Tècnica de MN: Ho baseu tot en la tècnica de INWA, perquè és la més estesa i la millor a nivell 
pedagògic. No és inconvenient si es descriu la resta i es justifica el perquè de la recomanació 
d'aquesta. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Guia de Marxa Nòrdica 
Per unanimitat dels assistents a la reunió s'aprova seguir les recomanacions del CFC de fer 4 
reunions oficials a l'any, més alguna reunió extraordinària si cal entremig d'aquestes, pel bon ritme 
funcionament del GTMN i així poder avançar en la confecció de la Guia.  
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Format actual de la Guia i canvis al respecte: Per unanimitat dels assistents a la reunió 
s'aprova mantenir el format actual dels capítols però fent, entre tots els components del Grup, una 
pluja d'idees capítol per capítol per veure com es pot millorar cadascun d'aquests sobre la base ja 
treballada. S'inclourà també un apartat inicial, a part dels capítols, com a introducció (Marc 
conceptual de la MN / orígens i evolució fins els nostres dies de la MN) on el lector de la futura 
guia es pugui situar en el tema. 
 
Repartiment de tasques: Per unanimitat dels assistents a la reunió s'aprova que cada 
component del GTMN faci una pluja d'idees sobre cada apartat actual de la Guia (què o com 
milloraria la informació que hi ha actualment dins cada apartat o capítol) per després posar-ho en 
comú a la següent reunió. Ara, tots treballem tot sobre la informació que tenim.  
Cronograma de reunions: Per unanimitat dels assistents a la reunió, s'aproven les dates de les 
tres properes reunions.  
 Reunió extraordinària: 15/09/2017 (19.30 h - CFC)  
 Reunió extraordinària: 20/10/2017 (19.30 h - CFC)  
 Última reunió oficial 2017 serà el 15/12/2017 (19.30 h - CFC)  
 
*Per a la següent reunió 15/09/2017 tots el components del GTMN: 
  
A. Recopilaran informació sobre l'apartat inicial (Marc conceptual MN / orígens i evolució de la MN 
fins els nostres dies) i així poder fer la pluja d'idees per al redactat final de la introducció a la MN.  
 
B. Treballar en la pluja d'idees del primer capítol (què podríem incloure per a millorar el capítol). 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
 

Precs i preguntes 
      

 
Data propera reunió 
15/09/2017. 

 
Marta Rispa 
Coordinadora 
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