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Comissió Neuromusculosquelètica 

Núm. d’acta: 03 Hora d’inici: 19.15 h Data: 20 juliol 2016 

 

Assistents: 

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) Resum reunió de coordinadors 10 de maig. 

 Jornada 2018 

 El Club 

 DiFT 

 Dates Jornades 2017 
3) Any temàtic espatlla.  

4) Tríptic running. 

5) Novetats TMB. 

6) Nous membres. Valoració CV candidat Fran Valenzuela. 

7) Precs i preguntes. 

 

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

OK. 

 

2. Resum reunió de coordinadors 10 de maig 

Jornades 2018 
- Jornades de 2018: El format de les properes Jornades de 2018 serà de tipus multidisciplinari 

tenint en compte els diferents camps d'actuació de la Fisioteràpia (NME, geriatria, etc.) 
- Santiago Crucci proposa dos ponents referents a nivell vestibular més: Susan Herdman i Susan 

Whitney. 
 
Jornades 2017 
- Es proposa la possible presentació de pòsters per part nostra. 
- Es fa 1 revisió dels ponents que vindran. Finalment W. Jules no podrà assistir i en substitució 

vindrà una fisioterapeuta companya seva. 
- Hancook? 
- Es proposa a Ladislao Camps i/o Julio Hernández com a ponents perquè parlin sobre columna 

dorsal en lloc de Miquel Àngel Cos, ja que tenen 1 visió de la teràpia manual i la valoració 
basades en raonament clínic. 

- La possible data de les Jornades serà el 20 maig 2017. 
 

DiFT 2017: CURSA DE LA DONA 
- Comenten que la seu del DiFT d’aquest any serà Lleida i que es realitzarà una cursa de 5 km. 
 
CLUB DE RUNNING 
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- Es comenta la possibilitat que des del Col·legi es formi un club de running on hi hagi avantatges 
per a compres generals. 

- Utilitzar la cursa del Correfisio per vendre samarretes i poder formar un grup o club de running. 
En Miki s'encarregaria de la seva logística. 

- En Marc proposa que la samarreta del club sigui solidària i que per adquirir-la hi hagi una part 
‘donativa’. 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

3. Any temàtic de l’espatlla 

- La Marta comenta que finalment va poder contactar amb Lluis Puig i que aquest li va dir que 
tenia preparades 20h de temari amb les que podria realitzar un seminari d'un cap de setmana si 
ens interessés. A més, hi podria col·laborar un metge cirurgià especialista en artroscòpia 
d'espatlla. Pensem que seria més interessant que parlar sobre pròtesis ja que l'artroscòpia 
d'espatlla és un tema més desconegut i pot resultar més atractiu per a una formació. 

- La Marta es posarà de nou en contacte amb en Lluís a l'espera de què ens proposi una data 
per al seu seminari. 

- Es planteja iniciar l'any temàtic el dia 19 de novembre amb el dinar-col·loqui de la Marta i el 
Sergi. La resta de seminaris es farien ja al 2017, però encara no s'han concretat les dates (En 
Marc ha demanat a la Roser Alfonso dates disponibles per poder fer els dos seminaris 
següents). 

- La revista del Col·legi anunciarà en el nombre de setembre-octubre de l'any temàtic. 
 
Revista CFC: 
 
- Ens demanen fer un resum de cada seminari de l'any temàtic que ocupi l'extensió d'una pàgina 

(a concretar). 
- La Mònica proposa enviar informació al Departament de Comunicació sobre l'any temàtic de 

l'espatlla perquè els col·legiats puguin tenir informació accessible. 
- Hi ha la proposta de fer un format atractiu per al web. 
- S'han d'enviar tota la informació a principis de setembre-octubre: Definir en què consistiran els 

seminaris, fer una proposta de taulell d’anuncis per a la web. 

Tasques a realitzar: 

 Responsable Data realització 

   

 

4. Tríptic running 

- En Santiago Crucci proposa fer 10 consells sobre la correcta pràctica del running que es 
reparteixin al DiFT, format prospecte de medicament. 

- En Miki s'encarregarà de passar-nos els 10 consells pre i postactivitat física (running). 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

-    

 

5. TMB 

- La proposta està al Departament de Màrqueting. Cal definir-la amb més detall per portar-la a la 
pràctica. 

- Tindran reunió la Mònica i la Marta amb TMB, i es proposarà tema pressupost. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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6. Nous candidats 

- En Marc explica que el Rafel Donat, en comptes d'abandonar, podria passar a ser membre 
extern o satèl·lit de la Comissió i assistir a les reunions amb nosaltres via Skype. En tot cas, se 
li proposaria fer alguna sessió a manera de prova per veure si és viable. 

- Baixa confirmada: Leandro Guttmann. 
- Es valora positivament el CV de Fran Valenzuela. Es comenta que caldria que fes una carta de 

presentació com tots els altres candidats i després fer una entrevista amb l’Eva Cirera. 
- En Marc proposa que per ser membre de la Comissió s’hagi assistir a un 75% de les reunions. 

Tasques a realitzar: SPORT & SPINE FUNDACIÓN CLAVEL 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

7. Precs i preguntes 

Sport & Spine Fundació Clavel 
- Es comenta que en Rafel Donat assisteixi com a ponent a la jornada realitzada a l’Hospital 

Quiron per parlar de la columna cervical.  
 
Marató de BCN 
- Se suggereix la possibilitat de muntar un envelat en l’exposició de la Marató de BCN per donar 

els tríptics informatius amb la samarreta de @colficat fisios 
 
Jornades NME 2016 (queixes i possibles millores) 
- En general es comenta que estaria bé proposar que hi hagi càtering en la pausa del matí o, del 

contrari, avisar de què només hi haurà cafè i suc, però no menjar. La gent es va queixar de la 
manca d’esmorzar.  

- Es proposa que l’streaming sigui gravat per poder veure els vídeos posteriorment i no només la 
jornada del matí sinó les ponències de la tarda. 

- Es proposa Periscope com a opció. 
- Es proposa l’existència de moderador també per les ponències de la tarda atès que per a en 

Miki va ser molt difícil manegar-se sense assistència durant el torn de preguntes.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

Data propera reunió 

14 de setembre 2016. 

 
Coordinador:  
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