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Comissió Neuromusculosquelètic 

Núm. d’acta: 02/15 Hora d’inici: 19.00 h Data: 16/09/15 

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

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Altes i baixes. 
3. Implicació dels membres de la Comissió NME. Repartiment de tasques. 
4. Reunió de coordinadors. 
5. Participació en els debats del DiFT 2015. 
6. Sopar col·loqui 2015. 
7. Jornada NME 2015. Moderació i cursos postjornada. 
8. Jornada Intercomissions 2016. 
9. Consentiment informat. 
10. Tríptic FisioRun i proposta d’estudi pilot. 
11. Projecte social escales del Metro de BCN. 
12. Col·laboració L’Esportiu. 
13. Proposta taller disseny del cos humà. 
14. Precs i preguntes. 

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

 
2. Altes i baixes 
En Luis Daniel Paz del Río es dóna de baixa de la Comissió. Donem la benvinguda als nous 
membres, la Marta Tejedo i en Sergio Romero. A través d’aquesta acta fem constar la seva 
inclusió de ple dret a la Comissió NME. Manca fer l’entrevista per part del responsable de Junta. 
Descripció de la tasca  Responsable Data realització 
Entrevista i benvinguda a la Comissió. Eva Cirera  

 
3. Implicació dels membres de la Comissió NME. Repartiment de tasques 
Es comenta la necessitat de millorar l’eficiència de la Comissió en relació a la realització de les 
tasques plantejades i amb la resposta al correu electrònic. Per millorar aquesta situació, es 
planteja crear una plataforma de treball per internet que permeti interaccionar i treballar millor en 
equip. En Fernando Calvo proposa la plataforma Trello.  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Posar en marxa el Trello. Fernando Calvo Quan abans millor 

 
4. Reunió de coordinadors 
En Marc Lari exposa al grup les qüestions més rellevants plantejades a la reunió de coordinadors 
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del 9 de setembre i que s’exposaran de forma analítica en els punts que vénen a continuació. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Traslladar al grup les conclusions de la reunió. Marc Lari  

 
5. Participació en els debats del DiFT 
Es decideix quins membres de la Comissió participaran del debat propi de NME el proper 28N. 
Tasques a realitzar: participar del debat 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
En Marc Lari com a dinamitzador elaborarà un petit 
guió a mode d’esborrany que després passarà a la 
resta de companys per decidir entre tots quines 
seran les preguntes que marcaran l’eix del debat. 

Miki Martínez 
Rafel Donat 
Sergio Romero 
Marta Tejedo 
Marc Lari 

 

 
6. Sopar Col·loqui 2015 
Es comenta que els membres de la Comissió estan convidats al Sopar Anual del proper 27N. El 
proper 24 de setembre aportarem el llistat dels membres que vindran via correu electrònic. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb la coordinació de comissions. Marc Lari 24 de setembre de 

2015 
 

7. Jornada NME 2015. Moderació i cursos postjornada 
La moderació de la Jornada la faran en Miki Martínez i en Marc Lari. El proper 24 de setembre 
aportarem el llistat dels membres que estan interessats en fer un curs postjornada.  
Tasques a realitzar: contactar amb la Roser Alfonso 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar correu amb llistat definitiu. Marc Lari 24 de setembre de 

2015 
Moderar la Jornada. Miki Martínez i 

Marc Lari 
27N 

 
8. Jornada Intercomissions 2016 
En Marc Lari trasllada a la Comissió l’estat de la qüestió. En breu el CFC ens dirà amb quina 
comissió farem binomi de treball. 

 
9. Consentiment informat 
Es comenta que entre tots hem de contestar les esmenes fetes pel Departament Legal i la Junta 
de Govern. El Trello pot ser una bona via per treballar en equip. 

 
10. Tríptic FisioRun i proposta d’estudi pilot 
En Miki Martínez farà el tríptic per a la cursa. Pel que fa a l’estudi, es comenta la dificultat de fer 
un estudi viable amb tant poc temps i per aquest motiu es comenta de fer un pilot. Es proposa de 
fer tres grups. Dos grups intervenció (massoteràpia postcompetició i estiraments actius) i un 
control placebo (magnetoteràpia apagada). Es valoraria la sensació de dolor, fatiga i la força 
(dinamòmetre) del quàdriceps i del tríceps sural. La hipòtesi seria veure com aquestes 
intervencions milloren la sensació de fatiga, el dolor, així com veure si provoquen un augment de 
la força muscular. 
Caldria traslladar aquesta proposta al responsable del FisioRun de Junta de Govern (Juanjo Brau) 
i al secretari (Gabriel Liesa) perquè sigui valorada el proper 5 d’octubre i ens donin l’OK per 
començar a treballar. 
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Tasques a realitzar: es prega que el Departament Professional faci arribar aquesta acta al 
secretari per tal de valorar aquesta qüestió a la Junta de Govern el proper 5 d’octubre. 

 
11. Projecte social escales del Metro 
La Marta Tejedo, en Sergio Romero i en Leandro Gutman formaran el grup de treball per fer una 
primera proposta d’esborrany. Després s’enviarà a Junta de Govern. La Marta Tejedo té contactes 
a TMB i parlarà amb els representants oportuns per tantejar la proposta. En Gabriel Liesa 
consultat expressament perquè ens donés el vist-i-plau per contactar amb TMB ens dóna el seu 
OK perquè veiem si hi ha interès per part de TMB. En tot cas ens diu que hem de recalcar que és 
un projecte de la Comissió i que cal una aprovació per part de Junta. En Gabriel també comenta 
que preguntem quin cost pot tenir, però que sobretot passem un esborrany de la qüestió a la Junta 
de Govern perquè, probablement, calgui fer un conveni amb TMB. Aquest punt cal que es valori 
en Junta de Govern del 5 d’octubre i cal passar-ho al secretari. 
 
Tasques a realitzar: es prega que el Departament Professional faci arribar aquesta acta al 
secretari per tal de valorar aquesta qüestió en Junta de Govern el proper 5 d’octubre. 

 
12. Col·laboració articles L’Esportiu 
Queda pendent per ala propera reunió. 

 
13. Proposta taller disseny del cos humà 
Queda pendent per a la propera reunió. 

 
14.Precs i preguntes 
--- 

 
Data propera reunió 
16 de desembre de 2015 

 
Secretari rotatiu: Marc Lari 
 


