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Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica 

Núm. d’acta: 04/12 Hora d’inici: 19.00 h Data: 18/07/2012 

 
Assistents: 
Coordinadors:  Xavier Sala (col. 2415)   
Membres:  Marc Lari (col. 3115) Vicenç Punsola (col. 0124) 
  Rafel Donat (col. 1510) Xavier Labraca (col. 0700) 
  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 dels seminaris i activitats formatives. 
4. Dia Mundial. 
5. Consentiment informat manipulacions cervicals. 
6. Curs CIF. 
7. Dinamització revista científica. 
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: Primera fase, ICD 
Com que falten persones per entregar l’Excel, 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 abans de la primera quinzena de setembre al coordinador. 
xsalagarcia@gmail.com 

Tasques realitzades ICD:   
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Recollir ‘excels’ resta membres Comissió Xavier Sala 15/09/2012 
Enviar ‘excels’ al coordinador Tots els membres 15/09/2012 

 
3. Estat dels seminaris i activitats formatives 
Durant el mes de juliol, en Leandro enviarà a formació (formació@fisioterapeutes.cat) la proposta 
de seminari tècnic “Estabilització cervical”. 
 
S’ha enviat proposta formativa del curs Complex Articular de l’Espatlla. Aspecte de l’avaluació 
i de l’exercici terapèutic en Fisioteràpia. Restem a l’espera de la resposta del Departament de 
Formació. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar proposta formativa seminari tècnic. Leandro 

Gutman 
Juliol 

 
4. Dia Mundial 
Tasques a realitzar: La Comissió de 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 as col·legiats a la seu del CFC. En 
Xevi Sala i en Marc Lari s'encarreguen de la xerrada en si i del PPT. La presentació està pendent 
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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 de 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 cervicals 
Tasques a realitzar: Consentiment informat manipulació cervical.  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Realització del consentiment informat. 
En Leandro s’ofereix a redactar un correu de consulta 
per enviar a altres col·legis i associacions professionals 
preguntant sobre el tema. 

Xavier Labraca Finalitzat per la seva 
publicació febrer-març 
2013 

 
6. Curs CIF 
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. 
Tasques a realitzar: Proposar assistents i cas o test al curs. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Seleccionar dues persones per al curs, enviar la 
proposta al Marc Lari. 

Vicenç 
Punsola 

Abans de finalitzar 
juliol 

 
Data propera reunió 
Dimecres dia 19 de setembre a les 19.00 h de la tarda a la seu del CFC. 

 
Secretari rotatiu: Xavier Sala Garcia 
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