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Comissió de Neuromusculoesquelètica 

Núm. d’acta: 03/20 Hora d’inici: 19.00 h Data: 09/09/2020 

 

Assistents: 

Coordinador:  Xavier Labraca (col. 700) 

Sotscoordinadora:  Marta Tejedo Carranza (col. 8910) 

Membres:  Mónica Rodríguez 
Bagó (col. 611) 

 Fernando Calvo 
Herrero (col. 2828) 

 Fanny Vieira (col. 
13899) 

 Sergio Romero Marco 
(col. 9637) 

 Raúl Valero (col. 
13419) 

 Albert Morales (col. 
11098) 

 Daniel Paulino 
Nogueira (col. 13255) 

  

Convidat/s:    

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Actualització estat dels projectes:  

- DM del Dolor 
- DM Malalties Reumàtiques 
- Update maluc 

3. Activitats formatives 2021. 
4. Noves propostes i projectes. 
5. Coordinació articles de L’Esportiu. 
6. Precs i preguntes. 

 

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

Llegida i aprovada. 

 

2. Actualització estat dels projectes:  

 DM del Dolor 

 DM Malalties Reumàtiques 

 Update maluc 

DM del Dolor 
La Carme Campoy, que organitza el Dia Mundial del Dolor, necessita que se li enviï l’esquema 
amb la proposta que es va parlar a la reunió amb la Comissió de Dolor Crònic.  
L’estructura de la proposta comuna és la següent: 

 Cinc dies abans del Dia Mundial del Dolor es difondran 5 preguntes per xarxes. 

 Al Dia Mundial del Dolor es difondrà una infografia.  
S’han d’acabar de perfilar les preguntes per part del grup de la Comissió que elabora el contingut. 
La temàtica d’aquestes és la següent: 

1. Concordança entre proves d’imatge i dolor lumbar. 
2. Repòs i dolor lumbar. 
3. Relació entre dolor i dany estructural. 
4. Cruiximent d’ossos (mecanosensibilitat). 
5. Agreujants del dolor. 

A finals de setmana o el proper dilluns, a més tardar, s’entregaran les preguntes definitives. 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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   DM Malalties Reumàtiques 
Es va fer l’última entrega de la proposta d’estructura de la infografia per al Dia Mundial de les 
Malalties Reumàtiques. 
Es debat sobre com hem d’entregar la informació quan es vol publicar una infografia. En Xavi 
parlarà amb el Departament de Comunicació per consensuar com volen que s’entregui el contingut 
per elaborar-la. 
Update Maluc 
La Marta va enviar la proposta de ponents i es va respondre que s’hauria de buscar la paritat a 
l’hora de proposar ponents i que hi hagi més ponents catalans. Després de pensar en més ponents 
s’envia proposta a la Roser. Es proposa canviar el Dr. Ribas per la Dra. Bellver i que parli sobre 
les lesions de maluc en l’esport. 

Tasques a realitzar  
Entregar les preguntes definitives. 
Parlar amb el Departament de Comunicació. 
Enviar proposta de ponents. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Entregar les preguntes definitives.  Grup de Treball 
del DM del 
Dolor 

14/09/2020 

Parlar amb el Departament de Comunicació perquè doni 
indicacions de com vol que se li passi la informació per 
fer les infografies. 

Xavi Labraca 10/09/2020 

Enviar proposta de ponents per Update de maluc a la 
Roser. 

Marta Tejedo 09/09/2020 

 

3. Activitats formatives 2021 

El fil conductor de les activitats formatives del 2021 es proposa que sigui l’exercici terapèutic. S’ha 
de presentar proposta de ponents, temàtica i format. 
Es proposa que cada component de la Comissió faci una proposta. 

Tasques a realitzar 
Enviar proposta d’activitats formatives.  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Cada component de la Comissió enviarà una proposta 
de ponent i temàtica. 

Tots els 
components de 
la Comissió 

17/09/2020 

 

4. Noves propostes i projectes 

En Dani proposa un projecte similar al que ja s’està fent a Holanda i Anglaterra anomenat Le Pub 
scientifique.  
Es tractaria d’organitzar trobades científiques a bars amb l’objectiu de difondre ciència en un ambient 
distès i de proximitat amb el ponent. Es proposa que es convidin ponents de renom i que es pugui 
escoltar i compartir inquietuds presencialment o de manera virtual. 
Aquestes trobades científiques disteses, mensuals o quinzenals, serien de pagament, amb diferents 
tarifes segons s’assisteixi presencialment o virtual. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
https://www.eventbrite.co.uk/o/le-pub-scientifique-9800110909
https://www.eventbrite.co.uk/o/le-pub-scientifique-9800110909
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Es debat sobre la proposta i s’arriba al consens que en Dani elabori el projecte per poder passar a la 
Junta. En Dani també parlarà amb els organitzadors d’aquests esdeveniments a Gran Bretanya per 
comentar l’experiència i establir sinergies, si finalment el projecte tira endavant, i es creu convenient. 

Tasques a realitzar 
Elaboració projecte 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Elaboració del projecte de trobades 
científiques disteses. 

Dani  

Parlar amb organitzadors d’aquests 
esdeveniments a Gran Bretanya 

Dani  

 

5. Coordinació articles de L’Esportiu 

En Xavi comenta que s’ha d’estructurar com organitzar la correcció dels articles de L’Esportiu. 
Es proposa que ens passin els articles amb les fonts d’informació consultades i nosaltres els donarem 
el feedback perquè puguin redactar l’article i/o els proposarem on poden consultar informació per 
elaborar-lo. 

Tasques a realitzar 
Parlar amb el Departament de Comunicació. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Parlar amb el Departament de Comunicació per fer la 
proposta de revisió dels articles. 

Xavi 10/09/2020 

 

6. Precs i preguntes 

 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

Data propera reunió 

17/12/2020 a les 19.00 h, Zoom. 

 
 

Coordinador:  
Xavier Labraca (col. 700) 

 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/

