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Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica 

Núm. d’acta: 03/12 Hora d’inici: 19.00 h Data: 27/06/2012 

 
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) Mercè Vila Viñas (col. 2554) 
Convidats    

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Estat del treball marc competencial NME: Primera fase, ICD. 
3. Estat i possibilitat dels ajuts formatius i els seminaris. 
4. Dia mundial. Participació Comissió NME i presentació en societat. 
5. Consentiment informat manipulacions cervicals. 
6. Col·laboració revista Cuerpo y mente sobre l’ús dels exercicis isomètrics. 
7. Estat de les respostes a les sol·licituds d’informació d’aspectes vinculants a la Fisioteràpia 

NME. 
8. Precs i preguntes. 

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

 
2. Estat del treball marc competencial NME 
Tasques realitzades ICD:  Com que només tres persones l’han entregat, es demana a la resta de 
components de la Comissió que el completin. Tot i que el document en anglès és més complert, 
farem servir el que està en català. S’ha d’entregar l’excel el dia 11 de juliol al coordinador. 
xsalagarcia@gmail.com  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar plantilla, elaborar excel cada membre de la 
Comissió i sobreposar-los. 

Xevi Sala 11/07/2012 

 
3. Estat i possibilitat dels ajuts formatius i els seminaris 
- El seminari tècnic d'estabilitat cervical està pendent de proposta formal per part del Leandro. 
 
- En Xevi, per al curs de la Sharman, haurà de fer un article per al Noticiari o una xerrada per als 

col·legiats (en Rafel quan parla de seminari es refereix a conferència o xerrada). La xerrada 
efectivament és gratuïta per als col·legiats. És una formació pagada pel CFC des de Junta de 
Govern, per això és gratuïta per al Xevi, en aquest ocasió. Us recordo que un seminari tècnic o 
un minicurs són el mateix i són gratuïts per al col·legiat. Les formacions de pagament per als 
col·legiats són aquelles que superen les hores de formació d'un seminari tècnic. En el cas de 
voler organitzar una formació més llarga també cal fer la proposta formativa i esperar l'aprovació 
de Junta de Govern. 

 
- Miki, el minicurs que es planteja fer pel tema de Mulligan i el seu futur format queda pendent de 

parlar-se en Junta. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

mailto:xsalagarcia@gmail.com
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Preparar article per la revista o xerrada. Xevi Sala Quan finalitzi la formació 
 

4. DIFT 
Tasques a realitzar: 
- La Comissió NME s'ha de presentar de cara als col·legiats pel fet de ser una comissió nova. El 

format serà en forma de conferència per als col·legiats a la seu del CFC. En Xevi Sala i en Marc 
Lari s'encarreguen de la xerrada en si i el power point. La presentació està pendent de data, es 
comenta de fer-ho a partir de setembre. En cap cas la xerrada coincidirà amb el Dia de la 
Fisioteràpia DIFT 2012. 

 
- Paral·lelament, la Comissió ha de participar amb alguna activitat durant el DIFT12. Aquest any 

s'acorda des del CFC fer un format més dinàmic i vistós. No es faran xerrades tècniques. Es 
demana fer activitats grupals, dinàmiques i vistoses amb impacte visual per a la gent del carrer. 
La Comissió NME acorda fer 2 tallers, un de manipulació de càrregues i un altre d'educació per 
a la sedestació. Es comenta la possibilitat de fer una coreografia musical amb la cançó oficial 
del DIFT. Les persones encarregades seran en Xevi Sala per al taller de sedestació i es 
comenta que sigui l'Ana Márquez l'encarregada del taller de manipulació de càrregues per la 
seva capacitat docent, coneixements i formació en columna vertebral. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Presentació de la Comissió NME. Xevi Sala i 

Marc Lari 
A partir del mes de 
setembre 

Taller de sedestació i transferència de càrregues. Ana Màrquez i 
Xevi Sala 

Dia mundial 

 
5. Consentiment informat manipulació cervical 
Tasques a realitzar: Consentiment informat manipulació cervical. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Realització del consentiment informat. Xavier Labraca Finalitzat per la seva 

publicació febrer-març 
2013 

 
6. Col·laboració revista Cuerpo y mente 
Tasques a realitzar: 
Revista Cuerpo y mente, el perquè dels isomètrics. Consultar a l’Anna si vol que l’article el faci en 
Miki. Si l’Anna no pot, ho farà ell mateix. Enviarà un correu amb la decisió final. És una bona 
oportunitat per publicitar-se en una revista clàssica de sales de espera. Interessant per a tots 
aquells que tenen centre o consulta privada. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Participació assessorament revista Cuerpo y mente. 
Escrit i fotografies. 

Miki Abans propera reunió 

 
7. Informació col·legiats 
 
Tasques a realitzar: Revisar resposta del correu que responsabilitzava la Isabel de la diferència 
de màster i postgrau i fibromiàlgia.  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Revisar resposta a les sol·licituds d’informació sobre 
continguts derivats de la Fisioteràpia NME. 

Miki Abans propera reunió 

 
Data propera reunió 
Dimecres dia 18 de juliol a les 19.00 h de la tarda a la seu del CFC. 
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Precs i preguntes 
Temes rellevants fora de l’ordre del dia: 

- Falta aportar el currículum actualitzat per part de tots els membres de la Comissió. Demà dia 4 
de juliol us enviaré a tots el model per omplir. Quan el tingueu ple, cal enviar-lo a en Javier 
Crespo jcrespo@fisioterapeutes.cat  

- Curs de formació: Utilització i possibilitats de la CIF en el diagnòstic en Fisioteràpia. Curs 
gratuït destinat als membres de la Junta i de les comissions d’àmbit clínic. El curs es realitzarà 
el 9-10 de novembre. Es demana als membres de la Comissió que preparin per aquesta 
formació dos possibles temes: Com plantejar el diagnòstic d’un cas clínic dins les afeccions o 
trastorns del sistema neuromusculosquelètic i com passar un test o prova diagnòstica 
biomèdica utilitzada en les afeccions neuromusculosquelètiques a criteris CIF. Aquestes 
propostes s’han d’entregar abans del dia 15 de setembre. Les persones que vulguin participar 
en aquest curs seran un mínim d’1 i un màxim de 4 per comissió. 

- Per tal de dinamitzar la revista científica del Col·legi es demana la participació de la Comissió 
de NME en l’apartat de proposta o selecció d’articles relacionats d’interès per tal de traduir el 
seu abstract o enllaçar el seu accés. Aquesta participació començarà pel número de 
desembre i es farà per ordre alfabètic. El primer en iniciar aquesta aportació serà el Rafel 
Donat. 

 
Secretari rotatiu: Rafel Donat Roca 
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