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Comissió d’APARELL LOCOMOTOR 

Núm. d’acta: 02/10 Hora d’inici: 12.00 Data: 18/09/2010 
 

Assistents: 
Coordinador:  Xavier Sala      
Membres:  Marc Lari  Luis Paz  Isabel Salvat 
Membres:  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. Presentació Dolor miofascial – valoració. 
4. Contingut del web. 
5. Articles del Noticiari i revista Fòrum de Girona. 
6. Formació. 
7. Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
8. Proposta inclusió nou membre. 

 
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 d’aquesta acta. 

 
3. Presentació Dolor miofascial - valoració 

El 19 de juny es va fer la xerrada sobre Síndrome de dolor miofascial. En general va tenir 
bona acollida. Es planteja repetir-la a Girona. 

 
4. Contingut del web 

Proposem afegir a la secció d’enllaços la Guia de Prescripció d’exercici físic per la Salut de 
l’ICS: 
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/guiexe2007.pdf 

 
5. Articles del Noticiari i revista Fòrum Girona 

No tenim constància que hagin publicat les dues ressenyes bibliogràfiques que vam enviar.
També restem a l’espera de la publicació de l’entrevista a Orlando Mayoral que vam 
enviar, tant per part del Noticiari com de la revista Fòrum. Sí que veiem que ja està 
penjada al nostre espai web (apartat notícies). 

  
6. Formació 

La Jornada que s’organitza des de Girona amb el Col·legi de psicòlegs sobre dolor crònic 
està aturada. 
Tenint en compte valoracions de xerrades anteriors, creiem que pot ser interessant repetir 
la xerrada de punts gallet/dolor miofascial a un altre punt del territori (es farà la proposta a 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/guiexe2007.pdf
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Girona, el dia 3 de novembre). 
 

Altres temes que s’haurien de tenir en compte: 
- Dolor lumbar / patologia discal 
- Dolor crònic 
- Maitland 
- Mulligan. 
 

També s’envia una proposta sobre els minicursos de 3 hores que des de la Junta es van 
oferir. I es planteja la possibilitat d’afegir més propostes properament. 

 
7. Dia Mundial de la Fisioteràpia - valoració 

La percepció de la xerrada divulgativa sobre cefalees realitzada a Barcelona és bona. Es 
va veure interès i receptivitat del públic. Es van donar consells posturals i exercicis per 
prevenir o mitigar la crisi, però es va remarcar la necessitat de ser valorats pels 
fisioterapeutes per conèixer la implicació de la regió cervical. 

 
A Girona s’ha muntat un envelat divulgatiu. Pot ser interessant plantejar-nos una xerrada 
divulgativa. 

  
8. Valoració proposta inclusió nou membre 

Leandro Gutman ha proposat la seva inclusió a la Comissió. S’adjunta el currículum. Es 
valora positivament i per unanimitat s’accepta la proposta. 

 
Precs i preguntes 

 
 

Conclusions 
 

 
Data propera reunió 

 
 
 


