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Comissió Neuromusculosquelètic (NME) 

Núm. d’acta: 02/12 Hora d’inici: 19.00 h Data: 16/05/2012 

 
Assistents: 
Coordinadors:  Xavier Sala (col. 2415)   
Membres:  Marc Lari (col. 3115) Vicenç Punsola (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. Camí dels Bons Homes. 
3. Marc competencial NME: Primera fase, ICD. 
4. Elecció de secretari i, si s’escau, encarregat de comunicació. Definició de les funcions 

d’aquests. 
5. Propostes sobre seminaris i formació semipresencial al Col·legi. 
6. Propostes sobre beques formatives. 
7. Consentiments informats, el que s’ha fet i el que queda per fer. 
8. Repàs de l’activitat mínima anual. 
9. Correu de la Comissió. 
10. Epicondiàlgies 
11. Precs i preguntes. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Es llegeix l’acta anterior i es dóna conformitat per part dels assistents. 

 
2. Camí dels Bons Homes  
Des del Col·legi i l’associació que gestiona el Camí dels Bons Homes hi ha un projecte juntament 
amb la Comissió de Veterinària per fer una guia amb consells de salut per als usuaris d’aquesta 
ruta. S’està pendent d’una reunió amb el grup que gestiona la ruta per confirmar el projecte. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. Marc competencial NME: Primera fase, ICD 
S’explica la proposta de revisió de la ICD, a partir d’un Excel. S’enviarà un manual i es farà una 
proba amb el grup IV de la ICD. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar plantilla, elaborar Excel cada membre de la 
Comissió i sobreposar-los. 

Xavier Sala Abans de la propera 
reunió 

 
4. Elecció de secretari 
Per ordre alfabètic s’anirà rotant la responsabilitat d’elaborar la preacta (ordre del dia), elaborar 
l’acta i enviar-la al coordinador per fer-la arribar a en Javier Crespo. 
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
5. Propostes sobre seminaris al Col·legi 
Des del Col·legi s’ofereix aquesta possibilitat amb un format de petites formacions de 3 a 5 hores 
de teoria i pràctica sobre un tema concret. 
 
Els seminaris poden servir per estendre la proposta en cursos semipresencials. 
Recollida i aprovació de propostes. 
En Leandro proposa un seminari sobre exercici cervical. 
En Miki proposa un seminari sobre la introducció al tractament de la síndrome de dolor miofascial. 
En Xevi proposa un seminari sobre mobilitzacions a la columna lumbar (donant prioritat a les 
propostes d’en Leandro i en Miki). 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
S’enviarà la documentació necessària a presentar a en 
Miki i en Leandro. Es demanarà a en Leandro que 
presenti la proposta en primer lloc i després en Miki. 

Leandro, Miki, 
Xevi 

Durant el mes següent

   
 

6. Propostes sobre beques formatives 
El Col·legi ofereix becar activitats formatives als membres de la Comissió. 
Recollida i aprovació de propostes. 
En Xevi proposa la subvenció per a l’assistència al curs de Shirley Sahrmann a València els dies 
del 25 al 28 de juliol. 
 
En Miki mirarà de fer una proposta sobre un curs de Mulligan. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Presentar proposta de beca formativa sobre el curs de 
Shirley Sahrmann i el que proposa en Miki. 

Xevi i Miki Durant el mes següent

   
 

7. Consentiments informats 
Queda pendent el consentiment informat de manipulacions cervicals. 
 
S’ha elaborat el de punció seca. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es demanarà al Grup de Teràpies Manuals que facin un 
esborrany sobre el consentiment informat de 
manipulacions cervicals. 

Juan? Pendent de 
confirmació per part 
del Grup de TM 

   
 

8. Repàs de l’activitat mínima anual 
Repassem l’activitat mínima que demana el Col·legi a les comissions. 
Les comissions han de realitzar (almenys de moments, segons els procediments establerts): 
- una reunió al trimestre 
- enviar el currículum actualitzat dels membres 
- una proposta d'actuació durant l'any en curs (per a aquest any amb el consentiment informat ja 
estaria, també podria ser un seminari tècnic, etc.) 
- l'elaboració d'un article per al Noticiari o Revista Científica (comentar algun article que hagi sortit 
en revista científica). 
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- Fer una conferència per als col·legiats 
- Organitzar una activitat per al Dia Mundial de la Fisioteràpia 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Pensar propostes per complir amb l’activitat mínima. Tots els 

membres 
Fins a la propera 
reunió 

   
 

9. Correu de la Comissió 
En Miki s’encarrega de rebre els correus de la Comissió i de gestionar la resposta, que serà 
consensuada amb els membres de la Comissió que s’impliquin en la discussió via correu 
electrònic, i es retornarà la resposta en un període d’una setmana a en Javier Crespo. Es demana 
als membres de la Comissió que procurin donar un “d’acord” o opinió durant la discussió, sempre 
que sigui possible. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Miki  

 
10. Epicondilàlgies 
En Vicenç està treballant en un document sobre la valoració de les epicondilàlgies. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
En Vicenç enviarà el procediment a en Javier crespo. Vicenç Abans del 30 de juny 
   

 
11. Precs i preguntes 
  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
Data propera reunió 

27 juny a les 19.00 h. 
 
Coordinador 
Xevi Sala 


	Comissió Neuromusculosquelètic (NME)
	Núm. d’acta: 02/12
	Hora d’inici: 19.00 h
	Data: 16/05/2012
	Assistents:
	Coordinadors:
	Xavier Sala (col. 2415)
	Membres:
	Marc Lari (col. 3115)
	Vicenç Punsola (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. Camí dels Bons Homes.
	3. Marc competencial NME: Primera fase, ICD.
	4. Elecció de secretari i, si s’escau, encarregat de comunicació. Definició de les funcions d’aquests.
	5. Propostes sobre seminaris i formació semipresencial al Col·legi.
	6. Propostes sobre beques formatives.
	7. Consentiments informats, el que s’ha fet i el que queda per fer.
	8. Repàs de l’activitat mínima anual.
	9. Correu de la Comissió.
	10. Epicondiàlgies
	11. Precs i preguntes.
	1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
	Es llegeix l’acta anterior i es dóna conformitat per part dels assistents.
	2. Camí dels Bons Homes 
	Des del Col·legi i l’associació que gestiona el Camí dels Bons Homes hi ha un projecte juntament amb la Comissió de Veterinària per fer una guia amb consells de salut per als usuaris d’aquesta ruta. S’està pendent d’una reunió amb el grup que gestiona la ruta per confirmar el projecte.
	Tasques a realitzar
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	3. Marc competencial NME: Primera fase, ICD
	S’explica la proposta de revisió de la ICD, a partir d’un Excel. S’enviarà un manual i es farà una proba amb el grup IV de la ICD.
	Tasques a realitzar
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	Enviar plantilla, elaborar Excel cada membre de la Comissió i sobreposar-los.
	Xavier Sala
	Abans de la propera reunió
	4. Elecció de secretari
	Per ordre alfabètic s’anirà rotant la responsabilitat d’elaborar la preacta (ordre del dia), elaborar l’acta i enviar-la al coordinador per fer-la arribar a en Javier Crespo.
	Tasques a realitzar
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	5. Propostes sobre seminaris al Col·legi
	Des del Col·legi s’ofereix aquesta possibilitat amb un format de petites formacions de 3 a 5 hores de teoria i pràctica sobre un tema concret.
	Els seminaris poden servir per estendre la proposta en cursos semipresencials.
	Recollida i aprovació de propostes.
	En Leandro proposa un seminari sobre exercici cervical.
	En Miki proposa un seminari sobre la introducció al tractament de la síndrome de dolor miofascial.
	En Xevi proposa un seminari sobre mobilitzacions a la columna lumbar (donant prioritat a les propostes d’en Leandro i en Miki).
	Tasques a realitzar
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	S’enviarà la documentació necessària a presentar a en Miki i en Leandro. Es demanarà a en Leandro que presenti la proposta en primer lloc i després en Miki.
	Leandro, Miki, Xevi
	Durant el mes següent
	6. Propostes sobre beques formatives
	El Col·legi ofereix becar activitats formatives als membres de la Comissió.
	Recollida i aprovació de propostes.
	En Xevi proposa la subvenció per a l’assistència al curs de Shirley Sahrmann a València els dies del 25 al 28 de juliol.
	En Miki mirarà de fer una proposta sobre un curs de Mulligan.
	Tasques a realitzar
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	Presentar proposta de beca formativa sobre el curs de Shirley Sahrmann i el que proposa en Miki.
	Xevi i Miki
	Durant el mes següent
	7. Consentiments informats
	Queda pendent el consentiment informat de manipulacions cervicals.
	S’ha elaborat el de punció seca.
	Tasques a realitzar
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	Es demanarà al Grup de Teràpies Manuals que facin un esborrany sobre el consentiment informat de manipulacions cervicals.
	Juan?
	Pendent de confirmació per part del Grup de TM
	8. Repàs de l’activitat mínima anual
	Repassem l’activitat mínima que demana el Col·legi a les comissions.
	Les comissions han de realitzar (almenys de moments, segons els procediments establerts):
	- una reunió al trimestre
	- enviar el currículum actualitzat dels membres
	- una proposta d'actuació durant l'any en curs (per a aquest any amb el consentiment informat ja estaria, també podria ser un seminari tècnic, etc.)
	- l'elaboració d'un article per al Noticiari o Revista Científica (comentar algun article que hagi sortit en revista científica).
	- Fer una conferència per als col·legiats
	- Organitzar una activitat per al Dia Mundial de la Fisioteràpia
	Tasques a realitzar
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	Pensar propostes per complir amb l’activitat mínima.
	Tots els membres
	Fins a la propera reunió
	9. Correu de la Comissió
	En Miki s’encarrega de rebre els correus de la Comissió i de gestionar la resposta, que serà consensuada amb els membres de la Comissió que s’impliquin en la discussió via correu electrònic, i es retornarà la resposta en un període d’una setmana a en Javier Crespo. Es demana als membres de la Comissió que procurin donar un “d’acord” o opinió durant la discussió, sempre que sigui possible.
	Tasques a realitzar
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	Miki
	10. Epicondilàlgies
	En Vicenç està treballant en un document sobre la valoració de les epicondilàlgies.
	Tasques a realitzar
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	En Vicenç enviarà el procediment a en Javier crespo.
	Vicenç
	Abans del 30 de juny
	11. Precs i preguntes
	Tasques a realitzar
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	Data propera reunió
	27 juny a les 19.00 h.
	Coordinador
	Xevi Sala
	Marcadores de Word
	Casilla1
	Casilla2
	Casilla7
	Casilla3
	Casilla8
	Casilla11
	Casilla13
	Casilla12
	Casilla14
	Casilla15
	Casilla16
	Casilla10


