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GRUP DE TREBALL DE MARXA NÒRDICA 

Núm. d’acta: 02/2017 Hora d’inici:  Data: 21/04/2017 

 
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.  Presentació de la proposta de posposar l’entrega de l’esborrany de la Guia al mes d’octubre. 
3.  Revisió del material realitzat i l’estat del progrés de la Guia. 

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

 
2.  Presentació de la proposta de posposar l’entrega de l’esborrany de la Guia al mes d’octubre 
Per motius personals i de volum de feina, es decideix ajornar l’entrega de l’esborrany. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3.  Revisió del material realitzat i l’estat del progrés de la guia. 
 
Es creu que el fet de que les reunions hagin estat tant espaiades ha fet que no hi hagués una continuïtat en tot 
el procés. Una de les reflexions que es fa és sobre la metodologia emprada per elaborar els capítols i la 
utilització de la plataforma Trello. Es creu que ha dificultat poder consensuar el material dels mateixos entre 
tots els membres del Grup.  
Al disposar de més temps per portar a terme la guia, es proposa de provar un canvi de funcionament de les 
trobades. Per intentar escurçar la periodicitat de les reunions, es proposa de fer una reunió online de prova el 
dia 27 d’abril a les 22 hores.  
Es constaten diferents punts de vista del que hauria d’incloure el capítol 1 elaborat per la Núria Santaularia. 
Caldria consens per si s’ha d’incloure la història de la marxa nòrdica, material... Aspectes que en el seu 
moment no es van incloure en les rèpliques de propostes en el Trello.  
Al parlar sobre el capítol 2, (Fisioteràpia i fisiomarxa nòrdica, la relació del moviment i l’exercici físic), es 
constata importants diferents punts de vista en aspectes claus d’aquest capítol. Es torna a proposar d’utilitzar 
la metodologia de les 10 passes d’INWA, cosa que ja es va deixar clar en una altra reunió que no es podia 
utilitzar cap mètode registrat. Fins i tot es qüestiona la utilització d’una metodologia. Ateses les grans 
diferències, caldria una reunió per parlar només d’aquest capítol.  
 
Pressupost: El pressupost de la Guia és per a la confecció de la mateixa. A dia d'avui, el 
pressupost és del 100%. 
 
Es planteja que el capítol 4 és excessivament tècnic i llarg (14 planes) i es proposa de reflexionar per tal de 
simplificar-lo i no incloure tants tests. 
 
Es decideix reflexionar sobre el capítol 5, “Exercicis d’estiraments mitjançant els pals de nòrdic com a 
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escalfament i refredament de la pròpia activitat terapèutica de la marxa nòrdica”. Hi ha una proposta de fer 
un esquema reduït i estructurat i, per altra banda, una proposta diferent a on oferir una base gran d’exercicis 
perquè el lector de la guia pogués triar. També es comenta la possibilitat de mostrar una sessió tipus com a 
guia de la pràctica. Per tot plegat, també caldrà consensuar aquest capítol més endavant.  
Queda palès que cap capítol té el consens suficient del Grup.  
De moment s’han penjat al Trello, les fotografies de la Núria Santaularia, Thais Camps i Rubèn Jordan. Els 
membres de l’Hospital Sant Rafel estan a l’espera d’una conversa entre el doctor Àlex Pasarin, metge 
rehabilitador del mateix hospital i el coordinador del Grup, Rafel Donat, per tal d’aclarir els termes de la 
confidencialitat de les imatges.  
Segons els assistents a la reunió, no queden clars els objectius de la Guia...  
Es fa relectura de la primera acta a on es defineixen els objectius del Grup i a on queda descrita la finalitat o 
objectiu de la Guia. 
 
Acta del dia 26/11/2015  
 
FINALITAT  
- Divulgar els beneficis que pot oferir la marxa nòrdica com a eina terapèutica i de salut als diferents 
tractaments que fem com a fisioterapeutes en diferents àmbits clínics.  
 
OBJECTIUS DEL GRUP  
- Identificar, debatre, consensuar i divulgar els beneficis de la marxa nòrdica per cada una de les malalties, 
patologies, disfuncions o condició de salut que poden ser tractades mitjançant aquest exercici físic.  
- Identificar i divulgar els estudis científics publicats que avalin la utilització de la marxa nòrdica com a 
eina terapèutica a través de la Revista Científica del Col·legi.  
- Identificar i promoure els diferents itineraris de salut d’arreu de Catalunya vinculats a la marxa nòrdica.  
- Realitzar una revisió narrativa sobre els beneficis de la marxa nòrdica com a eina terapèutica.  
- Realitzar una guia de pràctica clínica divulgativa per promoure la marxa nòrdica com a criteri de bones 
pràctiques en prevenció de la malaltia, assistència i tractament de les disfuncions derivades i promoció de la 
salut.  
 
I es proposa de reflexionar sobre si cal redefinir els objectius de la Guia. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Baixa del grup 
En Marc Terradellas causa baixa definitiva del Grup  
 Reunió extraordinària: 20/10/2017 (19.30 h - CFC)  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
      

 
Data propera reunió 
Juny 2017 

 
Rafel Donat 
Coordinador 
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