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Comissió Neuromusculosquelètica 

Núm. d’acta: 02/15 Hora d’inici: 19.00 h Data: 22/04/2015 

 
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 Martinez (col. 4445)  Leandro Gutman (col. 4036) 
  Xavier Labraca (col. 700)   
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Activitats formatives i divulgatives per al 2015 
3. Reunió de coordinadors 11 febrer i Planificació del DiFT 
4. Revisió bibliogràfica massoteràpia postcompetició 
5. Dates de les reunions de 2015 

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

 
2. Activitats formatives i divulgatives per al 2015 
 
ACTIVITATS FORMATIVES: 
 
Curs Claudio Rovira, Monogràfic de genoll. Ho deixem aturat fins a nou avís perquè el docent no 
pot donar el curs a curt/mig termini. 
Dates seminaris tècnics 
Recollida de dades: 18 abril Seu d’Urgell es va ajornar i està pendent de dates. A Girona es fa el 
25 d’abril. 
Sedestació: 16 setembre. 
Estabilització cervical. El Leandro està pendent que la Roser li digui alguna cosa pel que fa a les 
dates. 
Propostes nous seminaris tècnics, no n’hi ha.  
Curs raonament clínic: 29, 30 i 31 de maig. 
 
Es comenta la possibilitat de fer una revisió bibliogràfica sobre algun tema, però com que sobre la 
taula tenim el tema del massatge postcompetició ens centrem en això últim. També es pot mirar a 
nivell de fer petites revisions sobre el nivell d’evidència de diferents tècniques i posar-les, per 
exemple, a la revista científica. Es proposa fer una secció dins la revista on es pugui publicar en 
cada número. Es pot fer extensiva la proposta a les diferents Comissions. 
 
ACTIVITATS DIVULGATIVES: 
 
Xerrades pregrau: Es demana als membres de la Comissió que pensin temes que es puguin 
desenvolupar en aquest context. L’Anna Márquez comenta la dificultat de fer una xerrada 
estàndard que s’adapti a les preferències de totes les universitats. Es comenta que si la xerrada 
és general sobre la Fisioteràpia és menys problemàtic, però si s’ha de cenyir al marc NME pot 
haver-hi algun conflicte en relació al caire que es pugui donar a la xerrada. En Rafel Donat 
comenta que es faci una xerrada concreta en un tema determinat feta per un docent expert 
recomanat per la Comissió o membre de la mateixa. S’hauria de veure universitat per universitat. 
La Comissió es pot brindar a col·laborar-hi, però sempre tenint en compte la voluntat institucional 
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de la Junta a l’hora de parlar amb diferents universitats. S’hauria de parlar amb el professor de 
referència de cada universitat per plantejar a priori la temàtica de la xerrada i obtenir el vistiplau de 
la universitat. Es comenta que sigui la Junta que ens doni l’ok i després els mateixos membres de 
la Comissió poden parlar amb diferents persones de referència a les universitats. La temàtica es 
deixa a l’aire de moment. En Miki Martínez comenta de fer tipus Jornada/Taller com es fa a 
Blanquerna. 
 
ACTIVITATS REALITZADES: 
 
Aula d’extensió universitària: El 2 de març en Marc Lari fa una xerrada sobre dolor crònic a 
l’Associació CIC depenent de la Universitat Pompeu Fabra. 
El 18 de març en Xavi Labraca va fer una xerrada a la residència Betània sobre el mal d’esquena 
en la gent gran, dirigida als residents i al personal. 
El 28 de març en Miki Martínez fa un acte divulgatiu per a la Fisioteràpia en forma de xerrada/taller 
sobre esquena sana al centre esportiu CEM Premià (Francesc Mas Abril 16). 
 
Propostes d’activitats (col·loquis, xerrades i altres): es proposa repetir les xerrades que van fer en 
Miki o en Marc. De moment, com que ja hi ha prou projectes en marxa, es deixa la proposta de fer 
noves activitats divulgatives per a més endavant. 
Descripció de la tasca  Responsable Data realització 
Xerrades pregrau. Contactar amb la Junta i 
posteriorment amb persones de referència a les 
universitats si s’escau. 

Irene Junta 
Miki Blanquerna 
Xevi Euses 
Luis UAB 
Isabel Reus 
Rafel Manresa 

Propera reunió 

 
3. Reunió de coordinadors 11 febrer i Planificació del DiFT 
 
Col·laboració DiFT 2015: Es tracten les propostes de la reunió de coordinadors de comissions de 
l’11 de febrer. Pel que fa el tema del rocòdrom, la Comissió no veu clar el paper de NME ni la 
viabilitat en si del rocòdrom. A canvi es planteja fer un circuit d’exercici actiu basat amb exercicis 
propioceptius (incloent-hi també exercicis de força i estiraments). La idea és buscar la manera de 
valorar (amb escales o no) i puntuar el participant per passar-li un feedback del seu estat físic 
després de completar el circuit. Per exemple, es poden utilitzar Nintendo Wiis. 
 
Jornada intercomissions 2016: es planteja que es treballi per binomis de comissions amb pacients 
amb patologia afí com, per exemple, sòl pelvià amb NME per a lumbàlgies. Es comenta que 
treballar totes les comissions amb un sol cas pot ser una mica complicat logísticament i és més 
fàcil treballar en grups de 2 comissions. 
 
La Comissió planteja dur a terme un projecte social que consisteix a promocionar l’exercici físic 
per a la salut animant els usuaris del metro de Barcelona a què utilitzin les escales normals enlloc 
de les mecàniques o els ascensors. Tot i que es va comentar a la reunió de coordinadors de l’11 
de febrer s’acorda traslladar/recordar de nou la proposta a la Irene/Eva i també a la propera reunió 
de coordinadors. 
 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. Revisió bibliogràfica massoteràpia postcompetició. 
 
Es comenta el tema de la Correfisio i de fer una revisió sobre la massoteràpia postcompetició i 
col·laborar amb la Junta en aquest tema. Com que es comenta que la evidència és molt pobre ara 
mateix en aquest camp, es comenta d’aprofitar la cursa per fer un “estudi” comparatiu entre els 
participants de la cursa amb diferents intervencions postcursa (diferents maniobres o tècniques). 
Es tracta de valorar (amb escales, qüestionaris o analítiques...) l’efectivitat de les diferents 
intervencions a curt termini postcursa i publicar-ho tenint en compte que la N (número de 
subjectes) és molt gran. La imatge del col·lectiu de fisioterapeutes en quant a la inquietud 
investigadora tindria molt impacte. Es comenta de premiar els participants de la cursa que 
contestin a les enquestes (les que es facin immediatament després de la cursa i al cap de dos 
dies) amb descomptes de Fisioteràpia al centre més a proper a casa seva, per exemple. 
En Miki ha començat a fer una cerca per una revista amb la que col·labora precisament sobre 
aquest tema i ens passarà les referències que hagi trobat. Tots buscarem estudis, de totes 
maneres. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Parlar amb en Juanjo Brau sobre el tema de l’estudi. Marc Lari Propera reunió 
Fer la cerca bibliogràfica en qüestió. Miki Propera reunió 

 
5. Dates de les reunions de 2015 
S’acorden les següents dates per al 2015: 
22/04/2015 
16/09/2015 
16/12/2015 

 
Data propera reunió 
22/04/2015 

 
Secretari rotatiu: 


