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Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica 

Núm. d’acta: 01/18 Hora d’inici: 19.00 h Data: 21/03/18 

 
Assistents: 

Coordinador:  Ana Mª Márquez (col. 3505) 

Membres:  Xavier Sala (col. 4215)  Isabel Salvat (col. 
0959) 

 M. Ángel Martínez 
(col. 4445) 

Marc Lari (col. 3115)  Xavier Labraca (col. 
0700) 

 Marta Tejedo 
Carranza (col. 8910) 

Mónica Rodríguez Bagó 
(col. 611) 

 Fernando Calvo 
Herrero (col. 2828) 

 Santiago Crucci 
(col. 10198) 

 Sergio Romero Marco 
(col. 9637) 

  

Convidat/s:    

 
 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Reunió coordinadors 13 de desembre. 
3. Any temàtic espatlla. 
4. Xerrada nutrició per a fisioterapeutes. 
5. Any temàtic genoll. 
6. Publicació a la revista científica del Col·legi. 
7. Valoració Fisiorunners. 
8. Contactar amb la WCPT per explicar l’experiència dels fisiorunners. 
9. Precs i preguntes. 

 
 

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

Llegida i aprovada. 

 
 

2. Reunió de coordinadors 

Es fa un resum de les tasques realitzades durant l’any de cada comissió. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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3. Any temàtic espatlla 

Pendent realitzar l’últim seminari que tindrà lloc aquest 11 d’abril a càrrec d’en Marc Lari, Xevi Sala 
i Ana Màrquez. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 
 

4. Xerrada nutrició per a fisioterapeutes 

Els objectius a assolir per aquesta xerrada són: establir relacions entre nutrició i patologies NME, 
recaigudes en lesions musculotendinoses, dolor crònic, criteris de derivació, així com altres temes 
que el professional consideri d’interès en el camp de la Fisioteràpia.  
Pendent de les dates per a la realització del seminari que serà a càrrec de la Marta Miguel 
(nutricionista del FCB). 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsabl
e 

Data realització 

   

 
 

5. Any temàtic genoll 

Es concreten els seminaris i els ponents: 

• Seminari i/o curs a càrrec de David Saorín: Valoració i/o tractament en Fisioteràpia. Pendent 
d’adjudicació de dates després de fer la proposta. 

• Seminari en traumatologia a càrrec de Carles Pedret. Pendent de contactar amb ell i dates. 

• Seminari de resolució de casos clínics a càrrec de Sergio Romero i Marta Tejedo. 

• De cada seminari realitzat es publicaran 10 ítems d’importància com a resum a través del canal que 
el Col·legi consideri més oportú. 
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6. Publicació a la revista científica del Col·legi fisioterapeutes. 

Per a la propera reunió, cada membre ha d’aportar un article que consideri rellevant i a partir d’aquí 
fer infografies o tuitejar fent referència a aquest articles. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data 
realització 

   

 
 

7. Valoració Fisiorunners 

Projecte realitzat per en Marc Lari i en Cristian Fernàndez. Hi havia 30 fisioterapeutes més 30 
alumnes dins la Marató de Barcelona per donar assistència als participants. La valoració és molt 
positiva, hi ha hagut una gran acollida per part dels participants i ha quedat reflectida a diferents 
mitjans de comunicació com TV3, RAC1, Catalunya Ràdio, BTV. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 
 

8. Contactar amb la WCPT 

Proposem que es contacti amb la WCPT per presentar la proposta de Fisiorunners a nivell mundial 
i l’experiència viscuda. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 
 

Data propera reunió 

27 juny 2018. 

 
 
Coordinador: Ana Márquez 

http://www.fisioterapeutes.cat/

