
 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 1 de 3 
 

www.fisioterapeutes.cat 
 

GRUP DE TREBALL DE MARXA NÒRDICA 

Núm. d’acta: 04/2017 Hora d’inici: 19.30 Data: 15/09/2017 

 
Assistents: 
COORDINADOR  Marta Rispa 
 

MEMBRES  Nuria Santaularia  Oscar Gasquez  Ana Gey 
 Thaïs Camps   

CONVIDATS               
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Propostes a debatre presentades per la Thaís 
3. Marc conceptual 
4. Capítol 1 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
La Marta aporta a la resta del Grup l’acta definitiva de l’última reunió amb les rectificacions de la 
Thaïs. El següent pas és l’enviament d’aquesta al CFC. 

 
2. Propostes a debatre presentades per la Thaïs 
Realitzar les correccions i noves propostes, en l’última versió del document per  tenir totes les 
informacions en un mateix document.  
- Després de debatre la qüestió, es conclou que, en certa manera, és com s’ha anat treballant, a 
excepció dels dos últims correus de l’Òscar i la Marta ja que més que correccions eren noves 
propostes. S’acorda continuar treballant en un mateix document a no ser que sigui una altra 
proposta que sigui tant diferent que no es consideri correcció (un altre enfocament de la qüestió).  
 
 Deixar el mateix nom a cada document, evitant posar “nou” o “Proposta” per tenir-ho tot centrat 
en un document.  
- El Grup veu bé la proposta.  
- La proposta de la Núria és deixar el mateix nom del document, incloure les inicials de qui fa la 
correcció i incloure un número correlatiu al número de correccions per saber quin document és 
l’últim.  
 
Fer el seguiment de cada capítol en un mateix “fil”. Per capítols, per facilitar la cerca si hi ha algun 
dubte.  
- El Grup considera que treballar amb correus en cascada pot donar problemes. Es proposa fer un 
correu diferent cada vegada per no crear una cascada de correus i que cada component del grup 
es creï una carpeta al correu per a cada ítem (Marc conceptual, Cap1, Cap2, Cap3...). 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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3. Marc conceptual 
El grup considera que està correcte la versió actual.  
El “Marc Conceptual” queda tancat fins la revisió final de la guia. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Capítol 1 
(Punt 1.1)  
 Nom: Proposta de canvi de nom del títol  
- Què és i en què consisteix la MN  
- Què és i per a què s’utilitza la MN  
- La MN 
- Altres...  
- El Grup no arriba a un acord en el canvi de nom. Queda pendent de revisió.  
 Definició: Es tria la part escrita de la Marta. Es fan els canvis pertinents i s’acorda escriure el 
text en tercera persona perquè s’adeqüi a la població diana del document.  
 Nivells: S’han d’escriure bé les definicions de cada nivell. L’ apartat queda obert a què els 
components del Grup facin les aportacions pertinents.  
 Apartat final: Propostes...  
- Com a fisioterapeutes ens situem en (salut, Fitness) com a eina terapèutica per a la millora de la 
salut del nostre pacient.  
- Com a eina de prevenció de la condició física de la població en general.  
- Com a mètode de salut.  
 
(Punt 1.2)  
 S’han de repassar les definicions de les parts del bastó.  
 
(Punt 1.3)  
 El Grup acorda buscar fotos per il·lustrar la Guia i guardar-les per després intentar reproduir-les 
per nosaltres mateixos el més semblant possible i així evitar els drets d’imatge.  
 
(Punt 1.4)  
 El Grup acorda fer una pinzellada sobre el tema de la biomecànica, atès que és una guia 
divulgativa per a fisioterapeutes. S’ha de fer una pluja d’idees per veure què incloem i què no en 
aquest apartat.  
 
(Punt 1.5)  
 Sobre els beneficis de la MN, el Grup acorda que s’han de referenciar els ítems a la bibliografia.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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5. Capítol 2 
Títol: Fisioteràpia i MN (Relació del moviment i l’exercici físic).  
 S’ha de fer una pluja d’idees per veure què pot incloure el capítol.  
*Per a la següent reunió 12/01/2018 tots el components del GTMN:  
A. Decidir el nom del Capítol 1.  
B. Reescriure millor els nivells de MN del capítol 1.  
C. Acabar de quadrar el final del apartat 1.1 del capítol 1.  
D. Incloure la introducció del punt 1.2 del capítol 1 i repassar les definicions de les parts del bastó.  
E. Anar buscant fotos per a la il·lustració de la Guia i crear un fons fotogràfic.  
F. Pluja d’idees de la part de biomecànica.  
G. Buscar les referències de la informació del punt 1.5 per a la bibliografia.  
H. Pluja d’idees del capítol 2.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
      

 
Data propera reunió 
- 12/01/2018  
- 16/02/2018  
- 02/03/2018  

 
Marta Rispa 
Coordinadora 
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