
 

 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 1 de 3 
 

 
www.fisioterapeutes.cat 

 

 
Comissió de Neuromusculoesquelètica 

Núm. d’acta: 04/21 Hora d’inici: 19.00 h Data: 09/12/2021 
 

Assistents: 
Coordinador: ☐ Xavier Labraca (col. 700) 
Sotscoordinadora: ☐ Marta Tejedo Carranza (col. 8910) 
Membres: ☐ Mónica Rodríguez 

Bagó (col. 611) 
☐Jordi Soriano 
(col.1443) 

☐ Patricia Tomás (col. 
8933) 

☐ Sergio Romero Marco 
(col. 9637) 

☐Jordi Torras (col. 
8745) 

☐ Col.11098 Albert 
Morales 

 ☐ Col.13255 Daniel 
Paulino Nogueira 

☐Col.13419 Raúl 
Valero 

☐Jordi Berrocal (col. 
12260) 

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Valoració projecte “Matinals d’exercici terapèutic”. 
3. Valoració projecte “consentiment informat”. 
4. Valoració projecte “Meet&Science”. 
5. Valoració projecte “xarxes socials”. 
6. Propostes per la ’any temàtic 2023. 
7. Avaluació càrrecs. 

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

 
2. Valoració projecte “Matinals d’exercici terapèutic” 

La Mónica Rodríguez i el Jordi Torras presenten la 1a opció per a la primera Matinal: Jeremy Lewis, 
expert en BFR (blood flow restriction). Es proposa orientar la 2a a les adaptacions estructurals i els 
canvis fisiològics causats per l’exercici terapèutic amb professionals com López Chicharro, metge 
expert en la matèria. Per a la 3a Matinal es proposen professionals com González Vadillo, 
preparador físic. Els membres de la Comissió debaten sobre la paritat de gènere entre els 
professionals que hi participin i sobre la ràtio entre professionals fisioterapeutes, metges i 
preparadors físics. Es qüestiona si ha de prevaldre més que siguin fisioterapeutes o que siguin 
experts en la matèria independentment de la seva professió. També s’acorda que es prioritza que 
les matinals siguin online, enregistrades prèviament i que els participants s’hi connectin per al torn 
de preguntes. 

Tasques a realitzar: acabar de definir els experts que hi participaran i tenir pla B per si no poden. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Definir quins professionals participen a cada matinal, 
tenir alternatives per si no hi poden participar i rebre 
indicacions del Col·legi sobre la importància de la paritat 
i la professió dels experts. 

Mónica 
(responsable) 
Jordi T  
Patricia T 
Albert M 
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3. Valoració projecte “consentiment informat” 

El Jordi Soriano presenta una clàusula més inclusiva al full de consentiment informat de tècniques 
invasives que integra els fisioterapeutes que no utilitzen ecografia. S’aprova per unanimitat de la 
Comissió i es proposa que el 2022 sigui l’any per regular la fisioteràpia invasiva, per exemple, creant 
un registre de col·legiats, regulant les hores de formació necessàries, etc. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Definir per quines vies legals i teòrico-pràctiques es pot 
regular la fisioteràpia invasiva a Catalunya. 

Jordi S 
(responsable) 
Sergio R 
Xavier L 

 

 
4. Valoració projecte “Meet&Science” 

Es valora molt positivament l’experiència del 2n M&S, que va ser presencial. Es considera que el 
canvi d’horari d’última hora probablement va disminuir el nombre d’assistents. Tot i l’èxit, es fan una 
sèrie de propostes per intentar millorar encara més: 

1. Retransmissió en streaming. 
2. Avisar amb major antelació per part del Col·legi. 
3. Intentar que es puguin fer les trobades amb micròfons per als ponents. 
4. Augmentar discretament la durada del M&S. 
5. Moderar i guiar millor els debats. Participants que puguin interrompre en qualsevol moment 

vs debatre i tenir un torn de preguntes al final. 
6. Opció de combinar ponent online amb un de presencial per poder gaudir de professionals que 

tenen complicada la presencialitat. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Daniel P 
(responsable) 

 

 
5. Valoració projecte “xarxes socials” 

Les propostes de “Fisio Quiz” i “Sabies que...” semblen les més engrescadores per als membres de 
la Comissió. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Contactar amb la part responsable del CFC per 
avaluar la viabilitat d’aquest tipus de publicacions. 

Jordi B 
(responsable) 
Raul V 
Sergio R 
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6. Propostes per l’any temàtic 2023 

Es proposa que el 2023 sigui l’any temàtic de la fisioteràpia invasiva. Sorgeixen idees com fer un 
“update” d’invasiva com el que es va fer de maluc i es proposa crear un grup de treball de fisioteràpia 
invasiva (EPI, PS, NM i eco). Es proposa que durant l’any temàtic, des del Col·legi, s’ofereixin 
formacions, “updates” i s’informi sobre termes legals, regulació i fulls de consentiment informat. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Creació grup de treball fisioteràpia invasiva. 
Presentar un escrit amb els objectius, les activitats, 
etc. 

Jordi S 
Sergio R 
Xavier L 

 

 
7. Avaluació càrrecs 

Els membres de la Comissió aproven per unanimitat reelegir Xavier Labraca i Marta Tejedo en els 
seus càrrecs. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 

Data propera reunió 

10/03/2022 

 
 

Coordinador:  
Xavier Labraca (col. 700) 
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