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Comissió de Neuromusculoesquelètica 

Núm. d’acta: 02/22 Hora d’inici: 19.00 h Data: 21/06/2022 
 

Assistents: 
Coordinador: X Xavier Labraca (col. 700) 
Sotscoordinadora: X Marta Tejedo Carranza (col. 8910) 
Membres: X Mónica Rodríguez 

Bagó (col. 611) 
X Jordi Soriano (col. 
1443) 

X Jordi Berrocal (col. 
12260) 

X Jordi Torras (col. 8745)  ☐ Patricia Tomás ( Col 
8933) 

X  Albert Morales (Col. 
11098) 

 X Col. 13255 Daniel 
Paulino Nogueira 

X  Raúl Valero (Col. 
13419) 

 

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Meet & Science. 
3. Update invasiva. 
4. Propostes formatives 2023 (fisio invasiva). 
5. Consentiments informats 

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

 
2. Meet & Science 

El Dani exposa l’evolució de les reunions amb la Comissió de Osteopatia, i es proposen els següents 
noms per als ponents: 

- Comissió NME: Xavier Vericat, Rafel Donat, Carles Munné 
- Comissió d’Osteopatia: Sergio Carrelero, Gerard Àlvarez 

Revisant els noms de les dues comissions, ens proposem buscar alguna proposta femenina. 
Com a tema troncal del debat es proposa: 

- Cervicàlgia i abordatge terapèutic segons fisioteràpia o l’osteopatia 

El format serà en base a 5 preguntes predeterminades per a cada comissió. Cada ponent tindrà 10’ per 
opinar i es donarà al públic uns altres 10’ per aportar la seva visió. 
 

Tasques a realitzar: pendent confirmar la data exacta 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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3. UPDATE INVASIVA 
 

El Jordi Soriano explica l’estat actual del projecte: 
● Que el moderador (pugui ser Jordi Soriano) faci una breu introducció on:  

o Ubiqui la fisioteràpia invasiva en el marc actual de la fisioteràpia a 
Espanya/Catalunya   

o Faci una posta en comú als oients que els col·legiats tenen a la seva disposició els 
diferents models de consentiment informat de les diferents tècniques invasives 
(d’obligada signatura per a aquestes tècniques). 

● Aquests consentiments s’han d’acabar de consensuar amb les modificacions que proposa 
la Junta del CFC. 

● Es planteja fer una intro d’uns 15’ i unes 4 ponències de 35’ + 15’ de preguntes amb 30’ de 
coffee break. 

● Es descarta fer-ho presencial ni fer cas clínic. 
● Es planteja fer unes 3-4 ponències.  
● Els blocs serien: Intro + PS + EPM + NMP.  
● Es planteja que cada ponència pogués englobar alguna regió o àrea de tractament diferent 

per mostrar diferents aplicacions (p.e. sòl pelvià, ATM/orofacial, esportiu, neuràlgia 
d’Arnold…) 

● Es fa una bateria de noms als quals se’ls hi podria proposar una ponència, procurant que 
siguin fisios col·legiats a Catalunya: 

o Marta Gens  
o Jahn Manchola 
o Carolina Walker (electròlisis sòl pelvià) 
o Marc Badia 
o Alberto Gracia 
o Albert Delos 
o Pedro Flores 
o Kike Velasco 
o Miguel Delicado 
o Jose Antonio Vidal 

 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 

4. Formació Fisio Invasiva pel Col·legi 
 

Es proposa formació ecografia a càrrec de Sergio Romero (1r trimestre 2023). 
Es proposa fer formació electròlisi a càrrec del Jordi Soriano (2n trimestre 2023). 
Respectar formació electròlisi de setembre-octubre-novembre 2022 a Barcelona (pendents que el 
Col·legi confirmi si hi ha problemes a nivell conflicte interessos). 

Tasques a realitzar: Llegir la normativa de la Comissió per part de tots els membres 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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5. Consentiments informats 

S’actualitza l’estat actual, es debat si pneumotòrax s’hauria d’incorporar a consentiment informat o 
no. I incorporar referent de si el pacient pren anticoagulants.  
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 

6. Precs i preguntes 

 
 

Data propera reunió 

Pendent agenda. 

 
 

Coordinador:  
Xavier Labraca (col. 700) 
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