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Comissió de Neuromusculoesquelètica 

Núm. d’acta: 01/21 Hora d’inici: 19.00 h Data: 18/03/2021 

 

Assistents: 

Coordinador:  Xavier Labraca (col. 700) 

Sotscoordinadora:  Marta Tejedo Carranza (col. 8910) 

Membres:  Mónica Rodríguez 
Bagó (col. 611) 

 Fernando Calvo 
Herrero (col. 2828) 

☐ Col. 13899 Fanny 
Vieira 

Sergio Romero Marco 
(col. 9637) 

 Santiago Crucci 
(col. 10198) 

 Col.11098 Albert 
Morales 

  Col. 13255 Daniel 
Paulino Nogueira 

Col.13419 Raúl 
Valero 

 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Valoració Update de maluc. 
3. Difusió continguts de la Comissió a través de les xarxes del CFC. 
4. Actualització Projecte ePub. 
5. Elaboració Consentiment informat tècniques invasives. 

 

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

Llegida i aprovada. 
 

2. Update de maluc 

Es valora molt positivament l’Update de maluc i s’indica que va tenir una gran acollida per 
part dels col·legiats. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

3. Difusió de contingut elaborat per la Comissió a través de les xarxes del CFC 

En Fernando presenta proposta comunicativa a través de les xarxes. Indica que els 
continguts que elaborem han de ser dirigits a tres públics diferents: col·legiats, pacients i 
altres professionals de la Salut. Exposa temes que es podrien tractar com, per exemple: què 
és i què no és la fisioteràpia NME, casos clínics, èxits i fracassos... 
S’inicia un debat al voltant d’aquest tema sobre quin tipus de contingut volem publicar, qui 
elabora els continguts i cada quan temps s’han de publicar continguts. 
S’indica que és necessari establir una metodologia de treball per fer publicacions regulars. 
Els missatges s’han d’adaptar als diferents públics objectius i a la xarxa social on es vulgui 
publicar. Els missatges han de ser curts i clars per tenir un major impacte. També es poden 
realitzar enquestes per atraure al públic i publicar un post final amb la informació de la 
resposta. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Es creu que les xarxes apropiades per publicar els continguts serien Twitter i Instagram. 
Un cop analitzades les xarxes es creu que el perfil de les xarxes del CFC va poc orientat als 
pacients i potser seria difícil arribar a aquest públic. Per tant, es decideix orientar els 
continguts a fisioterapeutes i altres professionals sanitaris. 
Caldrà establir com i quan es publicarà la informació de la Comissió NME.  

Tasques a realitzar Parlar amb el Departament de Comunicació. 
Creació de dues carpetes de repositori de continguts per publicar, diferenciades per públic 
objectiu (fisioterapeutes i altres professionals). 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Parlar amb Departament de Comunicació sobre 
periodicitat, contingut i imatge. 
Creació dues carpetes Drive. 

Xavi Labraca 
Fernando 
Calvo 

 

 

4. Projecte ePub 

Es proposa: 
⮚ En un principi s’iniciarà online, a través de la plataforma Zoom per, posteriorment, 

passar a un format mixt, si és possible. 
⮚ Participants online: 500 
⮚ Idioma en el qual es realitzaran els esdeveniments: català, castellà i anglès. 
⮚ Tarifa pels assistents: gratuït. 
⮚ Ponents: cercar la paritats i se’ls pagarà 100 €. S’ha de començar a proposar ponents. 

Una proposta que es fa és la lectura científica crítica. 
⮚ Inici: Maig 2021. 
⮚ Descripció de l’esdeveniment: Debat entre dos ponents sobre un tema amb diferents 

preguntes exposades amb anterioritat. El moderador serà un membre de la comissió 
corresponent i vetllarà per un debat de qualitat amb la participació del públic. 

⮚ Temps establert: una hora i mitja. 
⮚ Noms proposats: 

1. Vetllada de fisioteràpia científica. 
2. FisioVermut. 
3. Trobada científica de fisioteràpia. 
4. Debats de ciència i fisioteràpia. 
5. Beer&Science. 
6. Tapes de fisioteràpia i ciència. 

 

Tasques a realitzar Redacció document final  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Es redactarà el document amb totes les 
propostes per presentar a la Junta de 
Govern. 

Dani Nogueira  

 
  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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5. Consentiment informat tècniques invasives 

S’ha d’acabar d’elaborar el Consentiment informat de tècniques invasives. 

Tasques a realitzar Elaboració del consentiment informat 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Reunió final per consensuar i elaborar el 
consentiment informat. 

Xavi Labraca, 
Marta Tejedo, 
Sergio Romero 
i Raül Valero 

13/04/21 

 

6. Preparació de la participació en els dies mundials sobre malalties reumàtiques, dolor 
crònic i osteoporosi 

Es decideix que només es participarà al Dia Mundial de les Malalties reumàtiques. A la 
propera reunió es debatran propostes de participació. 

Tasques a realitzar  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

6. Precs i preguntes 

El Xavi Labraca comenta que la Fanny deixarà la Comissió i s’ha sol·licitat la incorporació 
de nous membres. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

Data propera reunió 

16 juny 2021 a les 19.00 h. 

 
 

Coordinador:  
Xavier Labraca (col. 700) 
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