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Comissió Neuromusculosquelètica 

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

 
Assistents: 
  Xavier Sala (col. 4215)  Sergio Romero Marco (col. 9637) 
  Marc Lari (col. 3115)  Marta Tejero Carranza (col. 8910) 
  Anna Márquez (col. 3505)  Mónica Rodríguez Bagó (col. 611) 
  Xavier Labraca (col. 0700)   
  Fernando Calvo Herrero (col. 2828)   
     
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Valoració de la incorporació de candidat Juan López. 
3. Any espatlla. 
4. Club virtual corredors. 
5. Xerrada cursa 7 cims. 
6. Precs i preguntes. 

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

 
2. Valoració de la incorporació de candidat Juan López 
No hi ha interès d’incorporar un altre membre actualment, entra un nou membre que ja havia fet la 
petició prèviament. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. Any espatlla 
Estem pendents de les dates del Lluís Puig. Seminari de 20 h (ell i metge especialista en 
artroscòpia). El Departament de Formació es posarà en contacte amb en Lluís. 
El 19 de novembre Esmorzar-Col·loqui de valoració ecogràfica i funcional de la espatlla. 
Resta d’activitats pendents de programar, en funció del que estableixi en Lluís Puig. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
4. Club virtual corredors 
Es proposa canvi a activitat física i esport, deixant la porta oberta a altres activitats com 
excursions. Es planteja la possibilitat d’organitzar una caminada “familiar” a Collserola, per veure 
l‘acollida. D’aquesta manera es pot promoure la activitat física dins el col·lectiu d’una manera més 
general.  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Per a la pròxima reunió es proposarà la activitat i una 
data. 
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5. Xerrada cursa 7 cims 
Es demana algú per realitzar una xerrada a la cursa dels 7 cims. Estem pendents de saber les 
dates per oferir ponent. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
6. Precs i preguntes 
En Marc planteja un possible relleu de coordinador a curt–mig termini. 
Tasques a realitzar:  
 Responsable Data realització 
   

 
Data propera reunió 

21 de desembre 2016. 
 
Coordinador:  


