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Comissió Neuromusculosquelètica 

Núm. d’acta: 01/15 Hora d’inici: 19.00 h Data: 14/01/2015 

 
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 de l’acta anterior. 
2. Previsió i planificació d’activitats per al 2015. 
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. Activitats formatives per al 2015 
 
Temes no tractats. A tractar durant la propera reunió: 

• Curs Claudio Rovira, Monogràfic de genoll 
• Dates seminaris tècnics 

o Recollida de dades: 18 abril Seu d’Urgell, 21 març Girona 
o Sedestació: 16 setembre 
o Estabilització cervical 

• Propostes nous seminaris tècnics 
• Curs de diferenciació estructural 
• Curs raonament clínic 

 
Descripció de la tasca  Responsable Data realització 
   

 
3. Activitats divulgatives per al 2015 
 
Tema no tractat. A tractar durant la propera reunió: 

• Xerrades en pregrau 
• Aula d’extensió universitària 
• Col·laboració DiFT 2015 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. Activitats cienificodivulgatives per al 2015 
 

• Consentiment informat manipulacions cervicals: S’ha revisat l’esborrany i, atesa la 
complexitat i la importància del tema, ha ocupat el temps de la reunió. El consentiment 
està en l’última fase i queda una petita part del text per consensuar. Es preveu tancar el 
tema durant la propera reunió. 

• Revisió bibliogràfica: Tema no tractat. A tractar durant la propera reunió. 
• Propostes d’activitats (col·loquis, xerrades, altres, reflexionar): Tema no tractat. A tractar 

durant la propera reunió. 
 

 
5. Organització de la Comissió per al 2015 
 
Tema no tractat. A tractar durant la propera reunió: 

• Càrrec de coordinador 
• Altres responsables 

 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
6. Precs i preguntes 
 
Es convoca una propera reunió al febrer per tancar el consentiment informat i tractar la resta de 
temes que no s’han desenvolupat en aquesta reunió. 

 
Data propera reunió 

11/02/2015 
 
Secretari 


