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Comissió Fisioteràpia Neuromusculosquelètica 

Núm. d’acta: 04/15 Hora d’inici: 19.00 Data: 16/12/2015 

 
Assistents: 
Coordinadors:  Marc Lari (col. 3115)   
Membres:  Xavier Sala (col .2415) Ana Maria Marquez (col. 3505) 
   Fernando Calvo (col. 2828) 
  Miguel Angel Martinez (col. 4445) Leandro Gutman (col 4036) 
  Xavier Labraca (col. 700) Marta Tejedo (col. 8910) 
  Rafel Donat (col.1510) Sergio Romero (col. 9637) 
Convidats    

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Balanç DiFT i Jornada NME. 
3. Resum ponències Jornada NME. 
4. Projecte social escales metro. 
5. Taller Fernando. 
6. Balanç activitat any 2015. 
7. Projectes per al 2016. 
8. Precs i preguntes. 
9. Dates reunions 2016. 

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

 
2. Balanç DiFT i Jornada NME 
Es comenta com van anar aquestes activitats entre els companys. Hi ha una opinió generalitzada 
de que la Junta es podria recolzar amb la Comissió NME en termes d’assessorament tècnic 
(ponents, temàtica...) de la Jornada. La Comissió voldria tenir una mica més de protagonisme bé 
en el comitè científic o bé en el comitè organitzador. D’aquesta manera la Comissió també podria 
aprendre i coneixeria de primera mà la línia estratègica o de pensament de la Junta, cosa que 
afavoriria enormement les sinergies de treball entre tots. És una manera de motivar la Comissió i 
de crear un feedback. Es comenta que la Jornada seria una bona una excusa per fer promoció de 
la Comissió NME. Se suggereix un vincle entre Junta i Comissió. La Comissió s’ofereix a prestar 
un membre per ajudar i formar part del comitè organitzador. 
Descripció de la tasca  Responsable Data realització 
   

 
3. Resum ponències Jornada NME 
S’han realitzat els resums pertinents de les ponències i es procedirà a enviar-ho al Col·legi. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Tots Marc Lari  

 
4. Projecte social escales metro 
La Marta Tejedo diu que està en curs. Ha parlat amb el seu contacte de TMB. Estan molt 
interessats en el projecte i estan mirant com dur-ho a terme. Quan tinguem alguna cosa concreta 
ho passarem a Junta de Govern perquè valori el projecte i la possibilitat de fer un conveni. 
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Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Marta Tejedo  

 
5. Taller Fernando 
Proposa de fer un taller ”Dibuix per a fisioterapeutes” per ensenyar els fisioterapeutes a dibuixar 
figures anatòmiques. La intenció és millorar la interacció amb el pacient i així poder prescriure 
exercicis amb dibuixos als pacients.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: fer proposta formativa Responsable Data realització 
Contactar amb la Roser Alfonso i fer la proposta 
formativa. 

Fernando 
Calvo 

En breu 

 
6. Balanç activitat 2015 
Es comenten i es reflexiona al voltant de les activitats dutes a terme, xerrades, seminaris tècnics, 
consentiment informat de manipulacions articulars, actes de representació (Muscletech), articles 
per a L’Esportiu, participació del DiFT, moderació de les Jornades NME. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 
7. Projectes per al 2016 
La Marta proposa de fer sessions clíniques i dur a terme una valoració de casos clínics en 
determinats casos concrets interessants. L’objectiu és que una persona presenti el cas i, en grup, 
es dugui a terme el procés de raonament clínic. 
El Xevi comenta de vertebrar l’activitat anual de la Comissió en base a una línia de treball 
concreta. La idea és vincular tot el repertori d’activitats potencials de la Comissió en un any 
(noticiari, xerrada, L’Esportiu, sessió clínica, seminari tècnic...) amb la temàtica en concret. 
Es comenta de començar amb l’espatlla per al 2016. En Xevi farà un petit escrit presentant les 
bases de la idea. És a dir, l’any 2016 serà l’any de l’espatlla. 
Fer un petit taller/seminari de dissecció de cadàver (espatlla) i un preseminari d’anatomia 
palpatòria amb un body painting (Fernando). 
Fer un petit seminari amb traumes per explicar cirurgies d’espatlla i conèixer així les tècniques 
específiques de cirurgia utilitzades en aquest camp. 
Possibilitat de fer un seminari tècnic de running (Miki).  

Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data realització 
Presentar les bases de la idea en un escrit. Xevi Sala En breu 

 
8. Precs i preguntes 
La Marta i en Sergio expliquen que el CFC (Gabriel Liesa) s’ha reunit amb la Queti de la SEEFI 
(Sociedad española de ecografia y fisioterapia). Comenten que estaria bé que des dels col·legis 
professionals es pogués introduir l’ecografia com a eina de valoració i així tenir més suport 
professional per aplicar-la, assentar unes bases i el marc competencial.  
Curiosament, la Junta de Govern durant la reunió ens proposa que la Comissió NME aporti un 
membre per participar d’un pla pilot per implementar l’ecografia al territori en patologies d’alta 
prevalença i baixa complexitat a través del CatSalut. La idea és treballar en un projecte basat en 
la lumbàlgia. La Comissió decideix que el representant sigui en Sergio Romero. 

 
9. Data propera reunió 
Dimecres 10 febrer. 
Dimecres 11 de maig. 
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Dimecres 20 de juliol. 
Dimecres 14 de setembre. 
Dimecres 21 de desembre. 

 
Secretari rotatiu: Marc Lari 


