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Comissió Neuromusculosquelètica 

Núm. d’acta: 02/14 Hora d’inici: 19.00 h Data: 16/04/14 

 
Assistents: 
  Xavier Sala (col. 2415)  Xavier Labraca (col. 700) 
  Marc Lari (col. 3115)  Rafel Donat (col. 1510) 
  Ana Marquez (col. 3505)    
  Miguel Angel Martínez (col. 4445)   
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Revisió d’activitats planificades per al 2014 (acta gener 2014). 
3. Estat actual de la col·laboració amb el DiFT. 
4. Altes i baixes en els membres de la Comissió. 
5. Precs i preguntes. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Llegida i aprovada. 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  Responsable Data realització 
   

 
2. Revisió d’activitats planificades per al 2014 (acta gener 2014) 

• Vista la proposta formativa del monogràfic de genoll del Claudio Rovira, acordem tirar-la 
endavant posant-nos en contacte amb l’Àrea de Formació. 

• En Xavier Sala comenta la seva proposta formativa de seminari tècnic i es presentarà la 
setmana que ve el model corresponent. 

• En Marc Lari comenta que des de Junta de Govern s’està fent quelcom similar al proposat 
vers la col·laboració amb el banc del temps, de manera que podríem aprofitar per 
cohesionar ambdues activitats. En Rafel Donat ens recomana que esperem al setembre 
per veure si ho fem plegats o de manera independent.  

• Respecte del consentiment informat de manipulacions vertebrals, en Xavier Labraca 
comenta que, en quant a l’estructura del document, agafarà com a exemple el 
consentiment informat de punció seca. S’insisteix en ser clar i concís i donar la informació 
justa i escaient. Per tal de coordinar el treball de grup, en Xavier Labraca rescatarà l’espai 
de Dropbox que disposa el Col·legi per a la Comissió. 

• En Miquel Àngel Martínez recorda que tenia pendent elaborar una columna per al diari El 9 
Esportiu on el tema era la punció seca. La enviarà per correu electrònic per donar-la a 
conèixer a la resta de membres. 

Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  Responsable Data realització 
Enviar proposta formativa monogràfic de genoll. Miquel Àngel 

Martínez 
Abans de maig 
de 2014 

Presentar model de proposta formativa de seminari 
tècnic. 

Xavier Sala 25 d’abril de 2014 

Iniciar la realització del consentiment informat de 
manipulacions vertebrals. 

Tota la Comissió 
(coordinador Xavier 

Maig de 2015 
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Labraca) 
Enviar per correu electrònic la columna per a El 9 
Esportiu. 

Miquel Àngel 
Martínez 

Maig 2014 

 

 
4. Altes i baixes dels membres de la Comissió 
Alta: Fernando Calvo Herrero (col. 2828) 
Baixa: Vicenç Punsola Izard (col. 1631) 
 
Fem constar la inactivitat del Grup de Treball de Teràpies manuals. 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  Responsable Data realització 

 
5. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  Responsable Data realització 

 
Data propera reunió 
16/07/2014 a les 19 hores. 

 
Secretari rotatiu: Miquel Àngel Martínez Nogales 
 
 

3. Estat actual de la col·laboració amb el DiFT 
• Col·laboració masterclass estiraments (activitat annexa a marxa nòrdica) similar a l’any 

passat.  
• Preparació i utilització de la bicicleta per evitar lesions (activitat annexa a activitat bicis 

estàtiques).  
• Xerrada Fisioteràpia en el running. 

Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  Responsable Data realització 
Reeditar l’activitat de l’any passat sobre estiraments. Pendent 

d’assignar 
Abans de l’11/10/2014 

Realitzar una masterclass sobre preparació i 
utilització de la bicicleta. 

Xavier Sala 11/10/2014 

Confeccionar xerrada de 45’ sobre Fisioteràpia i 
running. Títol proposat: Lesions habituals en el 
running. De la primera passa a la marató. 

Miquel Àngel 
Martínez 

Abans de l’11/10/2014 


