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Comissió Neuromusculosquelètica 

Núm. d’acta: 06/12 Hora d’inici: 19.00 h Data: 17/10/2012 

 
Assistents: 
Coordinadors:  Xavier Sala (col. 2415)   
Membres:  Marc Lari (col.3115) Mercè Vila (col.2550) 
  Ana Marquez (col. 3505)  
  Leandro Gutman (col. 4036)  
  Xavier Labraca (col.700)  
  Rafael Donat (col. 1510)  
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. Contingut de la reunió de coordinadors de comissions. 
7. Jornada FNME. 
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 
En la pròxima reunió es farà una posada en comú sobre el grup ICD que s’ha fet de prova.  
Descripció de la tasca:  Responsable Data realització 
Enviar Excels els que encara no ho hagin enviat. TOTS Una setmana abans 

propera reunió 
 

3. Estat dels seminaris i activitats formatives 
Tant el seminari tècnic d’en Leandro com el curs de Xavi Vericat estan pendents de tancar dates. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Confirmar dates. Roser Alfonso Al més aviat possible 

 
4. DiFT2012 
En Javier Crespo enviarà un quadre d’activitats del DiFT (27 octubre). 
A la zona d’envelats no hi haurà electricitat. No hi haurà suport PPT ni música de fons. Els tallers 
es faran sense aquest suport. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar quadre activitats. Javier Crespo En rebre l’acta  

 
5. Consentiment informat manipulació cervicals 
El Grup de Teràpies Manuals està en fase de recopilació d’informació. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
CAP   
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6. Contingut de la reunió de coordinadors 
Es comenta l’acta de coordinadors de comissions. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
CAP   

 
7. Jornada FNME 
S’ha enviat el PPT de presentació de la Comissió. 
Es demana, des de la Comissió, que tots els membres hi assisteixin surtin a fer suport durant la 
presentació. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
8. Jornada FNME 
Es presentarà la Comissió NME davant dels col·legiats. Tots els membres de la Comissió NME 
estan becats per a la jornada. En Xevi Sala i en Marc Lari es prepararan la ponència. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
Data propera reunió 
Pendent. 

 
Secretari rotatiu: Xavier Sala Garcia 
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