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GRUP DE TREBALL DE MARXA NÒRDICA 

Núm. d’acta: 03/2016 Hora d’inici:       Data: 15/10/2016 

 
Assistents: 
COORDINADOR  Rafel Donat 
 

MEMBRES  Marta Rispa  Rosario Lopez  Ruben Jordan 
 Maria Asuncion Boada  Nuria Santaularia  Oscar Gasquez 
 Ana Gey   

CONVIDATS               
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Valoració material enregistrat darrera reunió / Valoració de l’estat dels diferents capítols de la 
guia 
3. Valorar la participació i presentació del treball del Grup de Fisiomarxa nòrdica del CFC a la festa 
aniversari-jornada que fa l’Hospital Sant Rafael l’1 d’octubre de 2016. 
4. Valoració altes i baixes:   

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

 
2. - Valorar el material enregistrat i escrit dels diferents apartats de la guia 
CAPÍTOL 1. QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX LA MARXA NÒRDICA: Realitzat per la Núria 
Santaulària. Falta només decidir quina foto o fotos col·locaríem per il·lustrar el text. 
 
- CAPÍTOL 2. FISIOTERÀPIA I MARXA NÒRDICA, LA RELACIÓ DEL MOVIMENT I LA 
ACTIVITAT FÍSICA // CAPÍTOL 3. ELS BENEFICIS GENÈRICS DE LA MARXA NÒRDICA 
(Equilibri / Flexibilitat / Tolerància a la fatiga / Coordinació / Capacitat funcional): En espera. 
L’equip de l’Hospital Sant Rafael no han pogut realitzat la tasca per motius personals i laborals. 
 
- CAPÍTOL 4. Els elements diagnòstics del pacient compatible amb la Marxa Nòrdica 
Terapèutica. Realitzat pel Rafel Donat. Es passa a valoració del grup de treball perquè hi donin la 
seva opinió. És el primer esborrany a on sí hi consta tota la informació que es vol explicar en 
aquest apartat. 
 
- CAPÍTOL 5. ELS BENEFICIS ESPECÍFICS DE LA MARXA NÒRDICA PER CONDICIÓ 
CONCRETA DE SALUT. Pendent de realització. Es tenen actualment tots els abstracts dels 
articles que parlen dels beneficis de la marxa nòrdica sobre diferents condicions de salut. Cal unir 
el diferent contingut amb els exercicis específics que es recomanaran en cada cas. 
- Material fotogràfic: Realitzat pel Rubèn Jordan. S’ha catalogat pels diferents capítols de 
manera que ara se sap el que tenim i el que ens falta per realitzar. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Revisió Capítol 1 de la guia Rafel Donat       

Revisió Capítol 2-3 de la guia Equip de l’Hospital de Sant 
Rafael 

 

Revisió Capítol 4 de la guia Núria Santaulària  
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Revisió Capítol 5 de la guia Rafel Donat (col·laboració en el 
Trello de la resta d’integrants 
sobre l’àrea clínica assignada i ja 
treballada des d’abril) 

 

Revisió material fotogràfic i 
audiovisual 

Rubèn Jordan  

Presentació material itineraris de 
Marxa Nòrdica 

Thais Camps i Marc Terradellas  

 
3. - Valorar la participació i presentació del treball del Grup de Fisiomarxa nòrdica del 
CFC a la festa aniversari-jornada que fa l’Hospital Sant Rafael l’1 d’octubre de 2016.  
Per part del Rubèn Jordan, es valora com a molt positiva la participació del Grup de Treball en la 
Jornada de l’Hospital Sant Rafael. Aquesta participació ha permès donar a conèixer el Grup i les 
nostres finalitats a les diferents institucions i persones vinculades al món de la marxa nòrdica. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. - Valoració altes i baixes:  
Per 3 vots favorables, un sí condicionat i cap en contra, es decideix acceptar les sol·licituds 
d’incorporació de la Thais Camps i el Marc Terradellas al Gup de Treball de Marxa nòrdica del 
CFC. En el capítol de baixes s’accepta malauradament la baixa de l’Asun Boada per motius 
personals, a la qual agraïm la seva col·laboració fins al dia d’avui i queda invitada a participar 
igualment de totes les activitats que el Grup generi en un futur. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Data propera reunió 
Es realitzarà el proper divendre dia 20 de gener a la seu del CFC a Barcelona a les 19.30 h.  

 
Rafel Donat 
Coordinador 
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