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Comissió Neuromusculosquelètica 

Núm. d’acta: 03/14 Hora d’inici: 19.00 h Data: 15/10/2014 

 
Assistents: 
Coordinadors:  Xavier Sala (col. 2415)   
Membres:  Marc Lari (col.3115)  Ana Maria Marquez (col. 3505) 
  Rafel Donat (col.1510)  Fernando Calvo (col. 2828) 
  Miguel Angel Martínez (col. 4445)  Leandro Gutman (col. 4036) 
  Xavier Labraca (col.700)   
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Revisió d’activitats planificades per al 2014. 
3. Valoració del DiFT. 
4. Revisió de l’activitat duta a terme durant el 2014 i el funcionament de la Comissió. 
5. Previsió de l’activitat per al 2015. 
6. Precs i preguntes. 

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

 
2. Revisió d’activitats planificades per al 2014 

• Curs Claudio Rovira: monogràfic de genoll. Estem pendents de què el docent acabi 
d’actualitzar i modificar el programa. Després parlarem de dates. 

• En Xavi Labraca i en Marc Lari segueixen treballant amb el tema del consentiment de les 
manipulacions articulars. 

• Hi ha data fixada per al Seminari Tècnic “Recollida de dades i raonament davant els 
trastorns NME”: 13 desembre. 

• En Luis realitzarà una ponència a la jornada de fisioteràpia NME. 
• En Xevi Sala ha fet una col·laboració per a la revista Saber Vivir. 
• En Leandro Gutman ha fet dues edicions del Seminari d’estabilització cervical. 
• En Xevi Sala ha fet una edició del Seminari Tècnic sobre reeducació de la sedestació. 
• S’han fet 4 escrits per a L’Esportiu (Miki, Rafel i Xevi). 
• S’han fet tres activitats al DiFT: Xerrada running (Miki), sessió d’estiraments i ajust de la 

bicicleta (Xevi). 
 
Descripció de la tasca  Responsable Data realització 
En Miki estarà en contacte amb el docent del curs 
monogràfic genoll. 

Miki Martínez Indefinit a revisar 
propera reunió. 

Presentar un esborrany a finals d’any per a la propera 
reunió. 

Xavi Labraca 
Marc Lari 

Gener 2015 

Realització Seminari Tècnic valoració del pacient NME. Xevi Sala Desembre de 2014 
 

3. Valoració del DiFT 
En Miki comenta que és una llàstima que va venir poca gent a la seva xerrada. Pel matí va venir 
força gent comenta en Xevi, tot i que la majoria de gent era vinculada a la Fisioteràpia (estudiants, 
familiars, amics).  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. Revisió de l’activitat duta a terme durant el 2014 i el funcionament de la Comissió 
Funcionament: 
Hi ha hagut poc dinamisme a la Comissió, doncs algunes propostes no s’han dut a terme. De totes 
maneres s’ha millorat respecte l’any passat i hem complert amb els mínims. 

 
5. Previsió de l’activitat per al 2015 

• La Comissió proposa fer xerrades a les universitats on s’expliqui quina és la seva funció, i 
així animar a la participació i interacció en la seva futura vida col·legial. 

• Es proposarà un Curs sobre raonament clínic en pacients amb dolor (Fernando). 
• Es proposarà un Curs de diferenciació estructural a Carlos Rodríguez (Xavi Labraca). 
• Aula d’extensió universitària per a la gent gran. Es durà a terme una xerrada sobre dolor 

crònic (2 de març de 2015) i s’intentarà fer una col·laboració habitual. Es prega valoració 
de la Junta. 

• Elaborar una revisió bibliogràfica. Pot ser una bona idea marcar un tema per any. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Presentar el model de proposta formativa curs RC en 
pacients amb dolor. 

Fernando Abans de la pròxima 
reunió (gener 2015) 

Presentar proposta formativa Curs diferenciació 
estructural. 

Xavi Labraca Abans de la pròxima 
reunió (gener 2015) 

Aportar propostes per la revisió bibliogràfica. Tots A la pròxima reunió 
gener 2015 

Xerrada dolor crònic a Aula extensió universitària per a 
la gent gran. 

Marc Lari 2 març 2015 

 
6. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 

 
Data propera reunió 
14/01/2015 

 
 


