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Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica 

Núm. d’acta: 02/13 Hora d’inici: 19.00 h Data: 04/09/2013 

 
Assistents: 
Coordinadors:  Xavier Sala (col. 2415)   
Membres:  Marc Lari (col.3115) Mercè Vila (col.2550) 
  Ana Màrquez (col.) Vicenç Punsola (Col.) 
  Leandro Gutman (col. 4036)  
  Xavier Labraca (col.700)  
  Rafael Donat (col.)  
Convidats    

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Estat actual de la Comissió. Dinàmica de treball. 
3. DiFT. 
4. CIF. 
5. Jornada NME. 
6. Precs i preguntes. 

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

 
2. Estat de la Comissió. Dinàmica de treball 
S’exposa l’activitat realitzada en els últims mesos i l’activitat mínima que ha de tenir una comissió 
(es reflecteix en ell reglament de les comissions). 

- Atès que l’activitat és baixa, es proposa nomenar responsables a nivell organitzatiu per a 
cada tema. No hauran de fer necessàriament ells les tasques però s’hauran de dinamitzar. 
Es deixa per a la propera reunió definir les línies de treball i les responsabilitats 
corresponents. 

- Es demana per a la propera reunió que aquells que no hi puguin assistir presencialment, 
tinguin presència en línia. L’activitat mínima és d’una acta trimestral, ja sigui per una reunió 
presencial o en línia. S’acorda potenciar l’activitat a través d’internet. 

- Pel que fa a organitzar una xerrada per als col·legiats o article per al Noticiari, es recorda 
que aquest any encara no s’ha proposat cap activitat en aquest aspecte. També es 
recorda la possibilitat d’escriure un article per al diari El 9 Esportiu. 

 
Descripció de la tasca:  Responsable Data realització 
Assegurar un sistema de videoconferència per a les 
reunions. 

Vicenç Punsola  

 
3. DiFT’13 
Participació en una activitat del DiFT: Es planteja fer una col·laboració amb l’activitat de marxa 
nòrdica que farà la Comissió d’Oncologia, fent una masterclass d’estiraments al final. Es 
demanaran samarretes. En Luis Paz guiarà l’activitat. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Realització de l‘activitat. Luis Paz 05/10/2013 
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4. CIF 
Es comenta que és una tasca que requereix gran dedicació. No s’ha fet per manca de temps i 
recursos. Es remarca el caire voluntari de les comissions i, des d’aquesta, es creu que aquesta 
s’hauria de professionalitzar. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
5. Jornada NME 
Es demana un moderador per una taula. En Vicenç s’hi ofereix. Es recorda que hi ha invitacions 
per assistència i per a les quals s’ha d’omplir el corresponent formulari. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
6. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
Data propera reunió 
11/12/2013 a les 19.00 h. 

 
Secretari rotatiu: Xavier Sala Garcia 


