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Comissió Neuromusculosquelètic (NME) 

Núm. d’acta: 01/12 Hora d’inici: 20.00 h Data: 08/02/2012 

 
Assistents: 
Coordinadors:  Xavier Sala (col. 2415)   
Membres:  Marc Lari (col. 3115) Xavier Vericat (col. 0124) 
  Rafel Donat (col. 1510) Juan López (col. 0056) 
  Anna Márquez (col. 3505)  Luis Paz del Rio (col. 5133) 
  Isabel Salvat (col. 0959) Leandro Gutman (col. 4036) 
  M. Ángel Martínez (col. 4445)  
Convidats    

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Presentació de la Comissió i dels membres que la integren. 
3. Línia estratègica: especialitats de Fisioteràpia, evidència científica i reorganització de les 

comissions del CFC. 
4. Elecció del coordinador. 
5. Planificació de les tasques a dur a terme.  

- Marc competencial NME. 
- Epicondilàlgies. 
- Consentiments informats. 
- Camí dels Bons Homes. 

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

 
2. Presentació de la Comissió i dels membres que la integren 
La Fisioteràpia NME representa un dels àmbits d’actuació més importants del fisioterapeuta en 
el conjunt de l’Estat. 

- Entre el 80 i el 90% dels fisioterapeutes treballen en la pràctica clínica. 
- Entre el 60 i el 80% ho fan a la privada. 
- Un 56% treballen en l’àmbit NME (reumatologia, traumatologia, esportiva). 
 

Entenem la Comissió NME com una defensa natural de la professió. La NME se centra en els 
problemes dels pacients amb trastorns NME i en la seva prevenció. Els procediments 
terapèutics emprats pel tractament de les disfuncions NME necessiten del domini de diferents 
àrees de coneixement relacionades amb l’atenció clínica i el sistema neuromusculosquelètic i 
inclouen diferents tècniques específiques de Fisioteràpia com: 

- Teràpia manual 
- Exercicis terapèutics 
- Fisioteràpia invasiva (punció seca) 
- Tècniques instrumentals (ganxos) 
- Enfocament biopsicosocial i educació del pacient 
- Consell biomecànics i ergonòmics 
- Embenats neuromusculars 
- Electroteràpia...  

 
Entenem que cal tenir un plantejament inclusiu abastant totes aquelles àrees d’intervenció que 
puguin ajudar a l’abordatge integral d’aquests pacients.  
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La Fisioteràpia NME es guia per l’evidència clínica i pels coneixements científics actuals. 
 
A) Membres:  
Aparell Locomotor + Teràpies Manuals + Extremitat Superior  es converteixen en la Comissió de 
Neuromusculosquelètica. 
 

- Coordinador: Xevi Sala 
- Membres: Isabel Salvat, Anna Màrquez, Leandro Guttman, Rafel Donat, Luis Daniel Paz, 

Miquel Àngel Martínez, Xavier Vericat, Juan Lopez Diaz i Marc Lari. 
- Grups de treball: Xavier Vericat d’EESS + Juan Lopez Diaz. 
 

Total 10 persones. Entenem que és un nombre òptim per treballar. 
 
B) Teràpies Manuals i Extremitat Superior passen a ser grups de treball de NME. Entenem 
que cal preservar els grups de treball esmentats perquè creiem indispensable la seva àrea 
específica de treball. Cada grup de treball mantindrà la seva estructura. Cal redactar i enviar un 
informe periòdic (3-6 mesos) del treball realitzat al coordinador de NME. Un membre del grup de 
treball assistirà a les reunions de NME. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. Línia estratègica: especialitats de Fisioteràpia, evidència científica i reorganització de les 
comissions del CFC 
Línia estratègica: especialitats de Fisioteràpia, evidència científica i reorganització de les actuals 
comissions del CFC. La Fisioteràpia NME es reclama com una especialitat oficial de 
Fisioteràpia. Actualment, des del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas s’està lluitant 
per aconseguir les especialitats via FIR (Fisioterapeutas Internos Residentes) com tenen establert 
medicina i infermeria. En total demanem 9 especialitats:  Atenció Primària i Salut Comunitària, 
Cardiorespiratòria, Neurologia, Uroginecologia, Pediatria, Geriatria, Salut Laboral i Medicina del 
Treball, Neuromusculosquelètica, i Esport i Gestió Esportiva. 
 

- Les Comissions han d’evolucionar cap a les diferents especialitats i es realitza un 
reajustament d’ algunes comissions:  

o Es crea la Comissió de NME amb la base d’aparell locomotor i amb dos grups de 
treball intern: teràpies manual i extremitat superior.  

o Es crea la Comissió de Neurologia on s’hi inclouran els membres de Parkinson.  
o Les comissions de Fisioteràpia Respiratòria, ObUGi, Geriatria, Atenció Primària i 

Pediatria quedarien igual.  
o La Junta de Govern valora que la resta de comissions, que en principi no 

s’adhereixen a  cap de les especialitats per ser tan específiques, continuen essent 
un eix important del nostre CFC i mantenen la seva tasca col•laboradora amb el 
Col•legi. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
4. Elecció del coordinador 
Es proposa i s’aprova denominar el Sr. Xevi Sala com a coordinador. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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5. Planificació de les tasques a dur a terme 
- Marc competencial NME 
- Estudi d’epicondiàlgies 
- Consentiments informats 
- Camí dels Bons Homes 

 
 1. Dins de l’àmbit competencial, desenvolupar una llista de síndromes clínics i afeccions 
específiques que tracta cadascuna de les diferents futures especialitats. Es proposa utilitzar com a 
referència la classificació internacional de malalties de l’OMS (ICD) pel que fa a etiquetes 
diagnòstiques que el fisioterapeuta especialista pot atendre i, d’altra banda, utilitzar la referència 
de la classificació internacional de la funcionalitat, la discapacitat i la salut (ICF) per definir allò que 
tracta el fisioterapeuta. Es farà una petita prova amb un apartat de la ICD i un excel on els 
integrants de la Comissió començaran a definir els diagnòstics en què podem intervenir. 
 
 2. Fer un registre de fisioterapeutes referents tan clínics com investigadors dins dels 
diferents àmbits d’actuació, tant a nivell internacional (només investigació), estatal com català. En 
aquest últim supòsit, s’adjunta un excel amb la informació necessària dels fisioterapeutes 
catalans.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Elaborar i enviar excel per començar a definir quins 
diagnòstics pot atendre el fisioterapeuta NME. 

Xavier Sala 
Garcia 

Abans de la pròxima 
reunió 

Enviar excel per recollir referents clínics i investigadors 
en Fisioteràpia NME. 

  

 
Data propera reunió 

14/03/2012 

 
Coordinador 
Xevi Sala 
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