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Comissió Neuromusculosquelètic 

Núm. d’acta:  Hora d’inici: 19.00 h Data: 13/04/16 

 

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)  Santiago J. Cruzzi (col.10918) 

  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. Donar la benvinguda al Santiago com a nou membre de la Comissió. 
2. Planificació de l’any temàtic. Aquest any la protagonista serà l’espatlla. 
3. Fer els àudios per a les jornades NME. 

 

1. Donar la benvinguda al Santiago com a nou membre de la Comissió 

Li expliquem el nostre funcionament i el posem al dia sobre els temes en els quals estem 
treballant. 

 

2. Planificació de l’any temàtic. Aquest any serà l’any de l’espatlla 

Ens proposem realitzar diferents activitats durant un any, on l’espatlla serà la protagonista, partint  
dels recursos propis que tenim i mirant la possibilitat de portar a algú de fora. Es debat el millor 
format per presentar aquestes activitats al col·legiat, i arribem a la conclusió, que el millor format 
són els esmorzars col·loquis. Per començar se’n hauran de preparar dos: 

1. Valoració funcional i morfològica de l’espatlla. 
2. Tractament de la musculatura de l’espatlla, abordant el tractament del dolor miofascial i la 

reeducació muscular, i tractament articular. 
Es farà un vídeo i un escrit per al Noticiari on s’informarà al col·legiat sobre aquest any temàtic, i 
s’aprofitarà la jornada NME de juny per fer-ne una introducció al col·legiat.  
Es proposa contactar amb en Lluís Puig per preparar una xerrada sobre IQ d’espatlla i tractament 
de Fisioteràpia postquirúrgic, quedant en l’aire la proposta de la Mònica de portar a més d’un 
expert del tema. 
S’haurà d’escriure un article per a L’Esportiu i fer una síntesi dels diferents esmorzars col·loquis. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

1. Esmorzar col·loqui “Valoració funcional i 
morfològica de l’espatlla” 

Sergio i Marta 
 

Octubre-Novembre 

2. Esmorzar col·loqui “Tractament muscular i 
articular de l’espatlla” 

Marc, Miki, i Ana Febrer 

3. Realització del vídeo explicant any temàtic Sergio i Mònica Setembre 

4. Escrit per al Noticiari explicant l’any temàtic Xevi Setembre 

5. Breu explicació de l’any temàtic per al col·legiat Marta Jornada NME 3 juny 

6. Contactar amb Lluís Puig per preparar xerrada IQ Marta ? 

7. Escrit per a L’Esportiu Fernando  

8. Síntesi dels diferents esmorzars col·loquis Rafael Donat ? 
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3. Realització dels àudios per a la jornada NME 

Per a la Jornada NME es pretén donar pas a cada ponent amb un àudio en off i una diapositiva 
que expliqui una mica el mètode. Cinc membres de la Comissió NME seran els encarregats de 
realitzar aquesta tasca: Marc Lari, Rafael Donat, Sergio Romero, Xavier Labraca i Ana Màrquez. 

 

Data propera reunió 

11 de maig del 2016. 

 
Coordinador: Marc Lari 
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