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Comissió Neuromusculoesquelètica 

Núm. d’acta:  Hora d’inici: 19.15 h Data: 8 març 2017 

 
Assistents: 
  Xavier Sala (col. 4215)  Santiago Jorge Crucci (col. 10918) 
  Marc Lari (col. 3115)  Marta Tejero Carranza (col. 8910) 
  M.Ángel Martínez (col. 4445)  Mónica Rodriguez Bago (col. 611) 
  Anna Márquez (col. 3505)   Fernando Calvo Herrero (col. 2828) 
  Isabel Salvat (col. 0959)  Sergio Romero Marco (col. 9637) 
  Xavier Labraca (col. 0700)   
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2. Reunió coordinadors. 
3. TMB. 
4. Any temàtic espatlla.  
5. Cursa 7 cims. 
6. Escrits tècnics per a les sessions clíniques. 
7. Seminari vestibular i dermatologia. 
8. Marató col·laboració amb runners llebres.  
9. Canvi de coordinador.  
10. Xerrada URV. 
11. Precs i preguntes. 

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

 
2. Reunió de coordinadors 
La Mònica ens fa un resum de la reunió de coordinadors. 

 
3. TMB 
Restem a l’espera de rebre notícies de TMB. 

 
4. Any temàtic espatlla 
El Santiago comenta que ja està tot OK per al seu esmorzar col·loqui. 
Queda pendent encara saber la data per al seminari del Lluís Puig (Preguntar Roser). 

 
5. Xerrada cursa 7 cims 
El Xavi finalment no pot realitzar la xerrada. Per trobar un nou voluntari és necessari saber la data 
exacta de l’activitat. La cursa és el 7/5/17. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preguntar data xerrada a Núria Coral. Xevi 8/3/17 

 
6. Escrits per a les sessions clíniques d’AP 
Queda penjar al Trello les propostes que falten: 
Xavi: dolor miofascial 
Marc: pedagogia en dolor crònic 
Xevi proposa incloure un nou tema “Diagnòstic i derivació mèdica i el rol del fisioterapeuta” 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Penjar les propostes que falten Xavi, Marc i Xevi  
 

7. Seminari vestibular i dermatologia 
El seminari de vestibular ja té data: 14 de juny 
El seminari de dermatologia està aprovat per la Junta. La data resta per concretar, però el 
Santiago comenta que serà ja per després de l’estiu. 
 
8. Marató de Barcelona 
Demà hi haurà una reunió formativa amb els voluntaris que correran mitja marató amb els 
corredors. Hi ha uns 25 voluntaris de 45 que demanaven.  
 
9. Canvi de coordinador 
Es decideix que el primer punt de l’ordre del dia de la següent reunió es voti un nou coordinador. 
Per tant aquest temps queda perquè puguin sortir candidatures. 
 
10. Xerrada URV 
La URV demana repetir la xerrada sobre formació en teràpia manual. El Xavi comenta que no cal 
que hi vagin tres representants i es presenta voluntari. 

 
11. Precs i preguntes 
Es decideix que l’acta serà redactada de forma rotatòria. 
Es decideixen les dates de les properes reunions: 
     7 de juny 
     13 de setembre 
     20 de desembre 

 
Data propera reunió 
7 de juny de 2017. 

 
Coordinador: Marc Lari 
Secretari: Fernando Calvo 


