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Comissió de l’aparell locomotor  

Núm. d’acta: 01/10 Hora d’inici: 12.00 Data: 08/06/2011 

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

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Lectura de l’acta de coordinació de comissions. 
3. Canvis en els components de la Comissió. 
4. Consentiments informats. 
5. Camí dels Bons Homes. 
6. Protocol per respondre les consultes dels col·legiats. 
7. Activitats divulgatives. 
8. Revista del Col·legi. 
9. Col·laboració amb extremitat superior. Epicondilàlgies. 

 
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. Canvis en els components de la Comissió 

En Luis comunica formalment que abandona la Comissió. 

 
4. Consentiments informats 

A l’acta de reunió de coordinadors de comissions s’expressa la necessitat d’elaborar un llistat de 
les intervencions que precisen consentiment informat per, més tard, tenir models per utilitzar en 
aquestes situacions. 

 
Pel que fa el nostre àmbit, creiem que hi hauria d’haver consentiments informats per a les 
intervencions de: 
 
- Punció seca 
- Manipulació vertebral 
 
A més, s’adjunta una proposta sobre el consentiment per a punció seca i ens oferim per elaborar o 
ajudar en l’elaboració del consentiment per a la manipulació vertebral. 
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5. Camí dels Bons Homes 
Se’ns proposa fer una guia amb consells de salut per a la gent que vulgui fer el Camí dels Bons 
Homes, una ruta de vàries etapes que es fa a peu o amb bicicleta. 
 
Creiem que és una bona oportunitat per donar a conèixer la Fisioteràpia i farem el contacte amb el 
Col·legi per posar-ho en marxa.  
 
En Xevi queda encarregat de dur els contactes i la coordinació. 

  
6. Protocol per respondre les consultes dels col·legiats 

Per tal d’agilitzar les respostes a les consultes que arriben a través del correu de la Comissió, 
donarem el termini d’una setmana a partir de què el coordinador reboti la consulta a la resta de 
membres i s’elabori la resposta. Aquesta setmana es pot ampliar si els que participen activament 
en la resposta requereixen més temps per elaborar-la o posar-se d'acord, però no per esperar a 
què qui no hagi dit res, es pronunciï. 

 
A més, es demana als membres que no puguin aportar res a la consulta, una resposta com ara 
“llegit, però no puc aportar res”.  

 
7. Activitats divulgatives 

En Leandro realitzarà una proposta de seminari tècnic sobre problemes cervicals i cefalees per a 
després de l’estiu. 

 
8. Revista del Col·legi 

De moment no hi ha propostes en aquesta matèria. 
 

9. Col·laboració amb la Comissió d’Extremitat Superior: Epicondilàlgies. 
En Marc servirà de punt de contacte. Es reuneix amb la Comissió d’Extremitat superior. 

 
Precs i preguntes 

 
 

Conclusions 
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.  
2. Es consensua una proposta sobre el consentiment informat per a la punció seca que 

s’adjunta i ens oferim per elaborar o ajudar en l’elaboració del consentiment per a la 
manipulació vertebral. S’acorda que la Isabel Salvat sigui qui coordini el tema dins la 
Comissió.   

3. S’acorda elaborar la guia per al Camí dels Bons Homes i que en Xevi Sala sigui l’encarregat 
de dur els contactes i coordinar el tema. 

4. S’aprova el protocol per respondre les consultes dels col·legiats i que els membres que no 
puguin aportar res a la consulta, responguin “llegit, però no puc aportar res”.  

5. S’acorda col·laborar amb la Comissió d’ Extremitat Superior. El Marc Lari serà la persona de 
contacte.  
 

Data propera reunió 
 

 
 


	Comissió de l’aparell locomotor 
	Núm. d’acta: 01/10
	Hora d’inici: 12.00
	Data: 08/06/2011
	Assistents:
	Coordinador:
	 Xavier Sala 
	Membres:
	 Marc Lari
	 Luis Paz
	 Isabel Salvat
	Membres:
	 Ana Robles
	 Quique Balerdi
	 Leandro Gutman
	Convidat/s
	Ordre del dia
	1. Lectura de l’acta anterior.
	2. Lectura de l’acta de coordinació de comissions.
	3. Canvis en els components de la Comissió.
	4. Consentiments informats.
	5. Camí dels Bons Homes.
	6. Protocol per respondre les consultes dels col·legiats.
	7. Activitats divulgatives.
	8. Revista del Col·legi.
	9. Col·laboració amb extremitat superior. Epicondilàlgies.
	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. Canvis en els components de la Comissió
	En Luis comunica formalment que abandona la Comissió.
	4. Consentiments informats
	A l’acta de reunió de coordinadors de comissions s’expressa la necessitat d’elaborar un llistat de les intervencions que precisen consentiment informat per, més tard, tenir models per utilitzar en aquestes situacions.
	Pel que fa el nostre àmbit, creiem que hi hauria d’haver consentiments informats per a les intervencions de:
	- Punció seca
	- Manipulació vertebral
	A més, s’adjunta una proposta sobre el consentiment per a punció seca i ens oferim per elaborar o ajudar en l’elaboració del consentiment per a la manipulació vertebral.
	5. Camí dels Bons Homes
	Se’ns proposa fer una guia amb consells de salut per a la gent que vulgui fer el Camí dels Bons Homes, una ruta de vàries etapes que es fa a peu o amb bicicleta.
	Creiem que és una bona oportunitat per donar a conèixer la Fisioteràpia i farem el contacte amb el Col·legi per posar-ho en marxa. 
	En Xevi queda encarregat de dur els contactes i la coordinació.
	6. Protocol per respondre les consultes dels col·legiats
	Per tal d’agilitzar les respostes a les consultes que arriben a través del correu de la Comissió, donarem el termini d’una setmana a partir de què el coordinador reboti la consulta a la resta de membres i s’elabori la resposta. Aquesta setmana es pot ampliar si els que participen activament en la resposta requereixen més temps per elaborar-la o posar-se d'acord, però no per esperar a què qui no hagi dit res, es pronunciï.
	A més, es demana als membres que no puguin aportar res a la consulta, una resposta com ara  “llegit, però no puc aportar res”. 
	7. Activitats divulgatives
	En Leandro realitzarà una proposta de seminari tècnic sobre problemes cervicals i cefalees per a després de l’estiu.
	8. Revista del Col·legi
	De moment no hi ha propostes en aquesta matèria.
	9. Col·laboració amb la Comissió d’Extremitat Superior: Epicondilàlgies.
	En Marc servirà de punt de contacte. Es reuneix amb la Comissió d’Extremitat superior.
	Precs i preguntes
	Conclusions
	1. S’aprova l’acta de la sessió anterior. 
	2. Es consensua una proposta sobre el consentiment informat per a la punció seca que s’adjunta i ens oferim per elaborar o ajudar en l’elaboració del consentiment per a la manipulació vertebral. S’acorda que la Isabel Salvat sigui qui coordini el tema dins la Comissió.  
	3. S’acorda elaborar la guia per al Camí dels Bons Homes i que en Xevi Sala sigui l’encarregat de dur els contactes i coordinar el tema.
	4. S’aprova el protocol per respondre les consultes dels col·legiats i que els membres que no puguin aportar res a la consulta, responguin “llegit, però no puc aportar res”. 
	5. S’acorda col·laborar amb la Comissió d’ Extremitat Superior. El Marc Lari serà la persona de contacte. 
	Data propera reunió
	Marcadores de Word
	Casilla1
	Casilla2


