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Departament que es reuneix (Secretaria, Dpt. Professional, Comissió X, etc.) 

Núm. d’acta: 02/09 Hora d’inici: 12:00 Data: 12/12/2009 
 

Assistents: 
Coordinador:  Xavier Sala      
Membres:  Marc Lari  Luis Paz  Isabel Salvat 
  Ana Robles  Quique Balerdi  
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Lectura de l’acta de coordinació de comissions. 
3. Data i contingut de la presentació en públic de la Comissió. 
4. Contingut de la pàgina web. 
5. Articles del Noticiari. 
6. Formació. 
7. Dia Mundial de la Fisioteràpia. 

 
1. Lectura de l’acta anterior 

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. Queda aprovada per unanimitat. 
 

2. Lectura de l’acta de coordinació de comissions 
Es procedeix a la lectura de l’acta de coordinació de comissions. Punts a destacar: 
Es demana un mínim a les comissions de: 

• 1 article anual per al Noticiari. 
• 1 conferència anual al CFC. 
• 1 activitat per al DMF. 

Existeixen models de registre, sol·licitud incorporació membres, petició de reemborsament 
de despeses, informe despeses generals, proposta formativa interna, proposta de 
conferències. 
Es comenta la possibilitat que els membres de la Comissió proposin formació al Col·legi, 
elaborada per ells o suggerint professors. 
Dia 16 novembre: data límit per a l’entrega dels objectius de les comissions: Objectius i 
activitats programades, cursos a impartir i rebre. 
La importància d’un vincle amb les seccions territorials. 

 
3. Data i presentació en públic de la Comissió 

Febrer, entre setmana, dies 1, 3, 8, 10, 15 o 17, al vespre. 
 

4. Contingut de la pàgina web 
Es decideixen els següents continguts: 

- Secció de documentació, guies clíniques i grups de treball. Es buscaran enllaços a 
guies clíniques de temàtica musculosquelètica que tinguin accés lliure. De moment 
proposem: 



ACTA DE REUNIÓ  
COMISSIÓ DE L’APARELL LOCOMOTOR 

RE 5.5/01-1 

 
02/12/2008 Versió: 0 

Pàgina 2 de 3 

 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

- Guia de pràctica clínica sobre lumbàlgia - Osakidetza 
- Grup de Guies Clíniques Nova Zelanda – Secció musculosquelètica 
- Guies clíniques Australian Physiotherapy Association 
- Guies salut ocupacional APTA 
- Guies afeccions musculosquelètiques NGC 
- Llistat guies Web de la Espalda 
- Grup de treball europeu sobre dolor lumbar (agut, crònic i prevenció) 
- Text de presentació de la Comissió, que s’adjunta de forma electrònica amb l’acta. 

 
5. Articles per al Noticiari 

Cada membre realitza el comentari d’un llibre relacionat amb el sistema musculosquelètic 
i/o amb la Fisioteràpia, que cregui interessant en referència a l’àmbit de la Comissió. 
A banda, es deixa la porta oberta a la possibilitat de redactar altres textos. 
S’adjunta el primer comentari amb l’acta. 
En Luis comenta la possibilitat de fer-li una entrevista a Dean Watson. 

  
6. Formació 

Des de la Junta se’ns demana aportar formació relacionada amb l’àmbit que toca la nostra 
Comissió, tant buscant formadors com elaborant nosaltres algun curs. 
 
Es proposa: 

 
Com a primer pas concret, elaborarem una xerrada sobre la valoració del pacient amb 
problemes musculosquelètics. 

 
Creiem que pot ser interessant fer una sèrie de monografies basant-nos en determinades 
regions del cos i problemes concrets, donant importància a la valoració i integrant 
diferents opcions terapèutiques. Anirem estudiant aquestes opcions en aquesta línia. 

 
7. Dia Mundial de la Fisioteràpia 

Creiem que una bona activitat per a fer, és una xerrada divulgativa sobre algun tema 
concret per al públic, que es podria realitzar tant a Barcelona com també a Girona. 

 
Precs i preguntes 
No hi ha precs ni preguntes. 

 
Conclusions 

 
 

Data propera reunió 
Pendent de determinació. 

 
 


