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Comissió de Neuromusculoesquelètica 

Núm. d’acta: 01/19 Hora d’inici: 19.00 h Data: 8/05/2019 

 

Assistents: 

Coordinador:  Ana M. Márquez (col. 3505) 

Membres:  Xavier Sala (col. 4215)  Isabel Salvat (col. 
0959) 

 M. Ángel Martínez 
(col. 4445) 

Marc Lari (col. 3115)  Xavier Labraca 
(col. 0700) 

 Marta Tejedo 
Carranza (col. 8910) 

Mónica Rodríguez 
Bagó (col. 611) 

 Fernando Calvo 
Herrero (col. 2828) 

 Santiago Crucci 
(col. 10198) 

Sergio Romero Marco 
(col. 9637) 

  

Convidat/s:    

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Donar de baixa el projecte “resums en format còmic”. 
3. Donar de baixa el projecte “Grup d’Activitat Física”. 
4. Demanar reunió amb coordinadora de les comissions i Junta de Govern. 
5. El Col·legi ha de donar resposta en un termini màxim de tres mesos. 
6. Precs i preguntes. 

 

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

Llegida i aprovada. 
 

2. Donar de baixa projecte  “resums en format còmic” 

La Comissió de NME porta treballant en aquest projecte des de l’any anterior; amb el nou canvi de 
Junta de Govern, aquest projecte, (del qual ja havíem presentat a aquesta nova Junta, el primer 
resum en format còmic) estava pendent d’aprovació i rebre instruccions per poder penjar-ho a les 
diferents xarxes socials. Aquestes escasses instruccions han arribat al mateix temps que el 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya anunciava, via Twitter, la subvenció a la fisioterapia.net 
per realitzar la mateixa tasca. A causa d’aquest solapament de tasques i a la manca de resposta 
per part de la Junta de Govern, la Comissió en ple decideix suspendre aquest projecte, valorant la 
possibilitat de compartir-ho a les xarxes socials de forma independent al Col·legi, per tal que la 
resta de fisioterapeutes en puguin gaudir. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

http://www.fisioterapeutes.cat/
http://fisioterapia.net/
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3. Donar de baixa el projecte “ Grup d’Activitat Física” 

La Comissió va realitzar una proposta sobre la creació d’un grup d’activitat física i l’esport amb la 
intenció de promocionar, entre el col·lectiu de fisioterapeutes, la Fisioteràpia en l’àmbit de la 
activitat física i l’esport. Atès que la Junta ha tirat endavant una proposta similar (tot i que reduïda a 
l’àmbit d’esports de muntanya) es decideix deixar de banda aquest projecte. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

4. Demanar reunió amb coordinadora de Comissions i amb Junta de Govern 

D’una banda, ens agradaria tenir una reunió, en un termini màxim d’un mes, amb la nova 
coordinadora de comissions per demanar-li què s’espera de la nostra Comissió. Són diversos els 
projectes que el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha anunciat que duria a terme en aquest 
any que, casualment, han coincidit amb els projectes que la Comissió portava planejant des de 
l’any anterior. A causa d’aquest solapament de projectes i de la manca d’informació i comunicació 
per part de la nova Junta, creiem convenient una reunió per aclarir la línia de treball que s’espera 
de la Comissió i el seu futur. 
D’una altra banda hi ha un tema que ens preocupa molt com a col·lectiu, i és la noticia publicada al 
diari SEGRE el 12 d’abril del 2019 i la manca de resposta per part del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya. Ateses les circumstàncies, instem el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya a obrir 
una investigació mitjançant el Consell Social i l’Observatori de Gènere, tenint sempre present la 
presumpció d’innocència de l’afectat. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

5. El Col·legi ha de donar resposta en un termini màxim de tres mesos 

Demanem que el Col·legi doni resposta a les tasques i/o projectes proposats per la 
Comissió, que queden reflectits en les seves actes corresponents, en un termini màxim de 
tres mesos, o abans de la següent reunió de la Comissió NME. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

http://www.fisioterapeutes.cat/


 

ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina 3 de 3 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

 

6.  Precs i preguntes 

 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

Data propera reunió 

 

 
 

Coordinador: Ana M. Márquez 
 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/

