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Comissió Neuromusculosquelètic 

Núm. d’acta: 01/16 Hora d’inici: 19.00 h Data: 10-02-16 

 

Assistents: 

  Xavier Sala (col. 4215)  M. Ángel Martínez (col. 4445) 

  Marc Lari (col. 3115)  Vicenç Punsola (col. 1632) 

  Rafel Donat (col. 1510)  Juan López (col. 0056) 

  Anna Márquez (col. 3505)   Luis Paz del Rio (col. 5133) 

  Isabel Salvat (col. 0959)  Leandro Gutman (col. 4036) 

  Xavier Labraca (col. 0700)  Mercè Vila Viñas (col. 2554) 

  Fernando Calvo Herrero (col. 2828)  Marta Tejero Carranza (col. 8910) 

  Sergio Romero Marco (col. 9637)  Mónica Rodríguez Bagó (col. 611) 

Convidats     

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Altes i baixes. 
3. Reunió coordinadors. 
4. Jornada Intercomissions 2016. 
5. Proposta temàtica anual d’en Xevi i Jornada NME 2016. 
6. Projecte social escales del Metro de BCN. 
7. Informe d'en Sergio reunió amb la SEEFI. 
8. Altres (URV, taller Fernando, entrevista estudiant, cursa Premià 28F, correfisio). 

 

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

Aprovada. 

 

2. Altes i baixes 

La Mercè Vila és baixa. Donem la benvinguda a la Mònica Rodríguez Bagó. Es decideix incorporar 
en Santiago Crucci. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

3. Reunió de coordinadors 

Valoració del DiFT: buscar una activitat que motivi la gent a venir (menjar, botifarrada, paella...). 
Portar gent mediàtica per fer una xerrada. Portar un pacient conegut.  
De cara al Registre d’especialistes/experts intern del CFC en cada àmbit, es comenta de fer un 
examen bàsic acreditatiu per accedir-hi. Es comenta, fins i tot, de fer un sistema acreditatiu de 
formació continuada per mantenir-se dins del cens. La idea es lligar-ho amb les especialitats en un 
futur. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

4. Jornada Intercomissions 2016 

Comencem a treballar amb Geriatria. Es comenta que el termini de temps és molt just. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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5. Proposta temàtica anual d’en Xevi i Jornada NME 2016 

Es valora la proposta i sembla bé al grup. Es comenta de començar a treballar a partir de juny (pel 
febrer) i setembre (pel març) perquè estem fora de termini. Fixarem una data per a una reunió 
específica del tema. La Mònica aprofita per fer-nos saber que la Jornada NME serà el 3 de juny. 
En principi vindrà en Brian Mulligan i es comenta que estria bé que fes alguna cosa d’espatlla per 
lligar-ho amb la temàtica anual de la Comissió. Es diu que en algun moment de la Jornada 
s’expliqui que la Comissió treballa amb la temàtica de l’espatlla. La Marta Tejedo serà la 
moderadora de la Jornada.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

6. Projecte social escales del Metro de BCN 

El contacte de la Marta diu que el tema ha passat a direcció de Metro i està en cua d’espera. Hi 
estan interessats, especialment el Departament de Salut Laboral de TMB.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

7. Informe d'en Sergio reunió amb la SEEFI 

En Sergio comenta el tema de l’estudi pilot amb lumbàlgia i MPOC.  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

8. Altres (URV, taller Fernando, entrevista estudiant, cursa Premià 28F, correfisio). 

En Xavi Labraca, la Marta Tejedo, en Fernando Calvo i l’Anna Màrquez aniran a la URV el 9 de 
març a fer una xerrada d’orientació en teràpia manual als estudiants de grau. Es parla de com 
lligar la xerrada.  
La Marta Tejedo proposa de fer una xerrada al CFC de biomecànica de genoll i maluc que va fer 
amb molt d’èxit a la SCBF. Estem pendents de què s’aprovi i es busqui un dia per fer-la. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

Data propera reunió 

 

 
Coordinador: Marc Lari 
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