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Comissió de Neuromusculoesquelètica 

Núm. d’acta: 04/18 Hora d’inici: 19.00 h Data: 19/12/18 

 

Assistents: 

Coordinador: x Ana Mª Márquez (col. 3505) 

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

 M. Ángel Martínez 
(col. 4445) 

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

x Marta Tejedo 
Carranza (col. 8910) 

Mónica Rodríguez 
Bagó (col. 611) 

x Fernando Calvo 
Herrero (col. 2828) 

x Santiago Crucci (col. 
10198) 

x Sergio Romero Marco 
(col. 9637) 

  

Convidat/s:    

 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Criteris d’inclusió a la Comissió. 
3. Any temàtic genoll. 
4. Propostes d’en Xavier Sala: 

         4.1 Grup d’activitat física i esport del CFC. 
         4.2 Ressenya llibres de la biblioteca. 

5. Proposta de tema per a les properes jornades NME. 
6. Proposta per donar de baixa les àrees d’especialització en ES i teràpia manual pertanyents a la 

Comissió. 
7. Presentar en format de còmic el resum dels articles científics proposats pels membres de la 

Comissió. 

8. Precs i preguntes. 

 

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

Llegida i aprovada. 
 

 

2. Criteris d’inclusió a la Comissió 

Es valora un nou criteri d’inclusió i és el següent: la carta motivacional ha d’incloure la proposta d’algun 
projecte concret a realitzar per part de la Comissió. La proposta es debatrà entre els membres de la 
Comissió (i Junta si s’escau) i si és adequada, la persona entrarà a la Comissió (si hi ha places vacants) i 

entre tots la realitzarem. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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3. Any temàtic genoll 

Queda en tràmit per part del Col·legi. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

4. Propostes d’en Xavier Sala 

4.1. Crear un grup d’activitat física i esport dins el CFC, amb l’objectiu de promocionar l’AFE en el col·lectiu 
de fisioterapeutes i promocionar el col·lectiu de fisioterapeutes dins l’AFE. Proposta valorada i acceptada per 
tots els companys. 
4.2 Ressenya llibres de la biblioteca per donar a conèixer els llibres existents a la biblioteca i noves 
adquisicions, com a material de consulta, a més dels articles científics. És valorada i acceptada pels 
membres de la Comissió. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

5. Proposta de tema per a les properes jornades NME 

Des de la Comissió proposem a la Junta de Govern que el tema de la propera jornada NME sigui d’EI per tal 
de relacionar-ho amb l’any temàtic del genoll. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 
 

6. Proposta per donar de baixa les àrees d’especialització en ES i teràpia manual pertanyents 
a la Comissió 

A causa de la falta d’activitat en els últims anys per part de les àrees d’especialització d’ES i teràpia manual, 

pertanyents a la Comissió, proposem donar-les de baixa. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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7. Presentar en format de còmic el resum dels articles científics proposats pels membres de 
la Comissió 

En lloc de realitzar infografies, en Fernando Calvo realitzarà en format de còmic, el resum dels articles 
científics proposats i fets pels diferents membres de la comissió, per tal de presentar-los a les xarxes socials i 
a la revista científica del CFC. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 
 

8. Precs i preguntes 

 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

Data propera reunió 

 

 
 

Coordinador: Ana Mª Márquez 
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