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Comissió  Fisioteràpia  NME 

Núm. d’acta: 18/03 Hora d’inici: 19.00 h Data: 26/09/2018 

 
Assistents: 
Coordinador  Anna Mª Márquez 

 Xavier Sala  M. Àngel Martínez  Marc Lari 
 Marta Tejedo  Rafel Donat  Mònica Rodríguez 
 Santiago Crucci  Isabel Salvat  Xavier Labraca 
 Fernando Calvo  Sergio Romero        

Convidats                        
 

Ordre del dia 
1. Aprovació i lectura de l’acta anterior. 
2. Ítems dels 3 articles proposats per fer les infografies (inestabilitat cx, 

neurodinàmia, consens d’abordatge femoropatel·lar). 
3. Projecte solidari de Xavi Labraca. 
4. Criteris d’inclusió de la Comissió. 
5. Proposta per part del CFC de fer un curs de 5h per al campus online, dirigit a 

fisioterapeutes que participin en curses on es parli de com abordar el corredor, 
recomanacions bàsiques...  

6. Reunió de coordinadors. 
7. Proposta d’una doctora de fer un protocol per incentivar l’exercici físic en 

majors de 65 anys.  
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Llegida i aprovada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
2.  Infografies sobre articles proposats 

Queda pendent per a la propera reunió. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. Projecte Solidari 
En Xavi Labraca es va posar en contacte amb el Jorge Cazorla i aquest es va oferir a col·laborar 
en el projecte solidari com a formador.  
El projecte ha estat aprovat per la Junta del CFC i fa una setmana que s’estan mobilitzant per 
poder contactar amb els fisioterapeutes de Mozambique amb l’objectiu de captar professionals 
suficients als quals poder fer docència sobre com tractar els pacients pediàtrics.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Continuïtat del projecte. Xavi Labraca       
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4. Criteris d’inclusió a la Comissió NME 

Criteris inclusió al Grup de Treball, si fos necessària la seva creació, per a la realització de tasques 
puntuals. 
Els criteris d’inclusió per aquest subgrup serien els següents: 
• No és necessària experiència 
• Carta motivacional 
• Entrevista personal amb un membre de la Comissió 
 
Com a criteris d’inclusió al grup principal de la Comissió d’NME es demanarà: 
• Mínim d’experiència clínica (5 anys) 
• Currículum (perfil dins l’àmbit de la musculoesquelètica) 
• Carta motivacional 
 
La possibilitat d’incloure un nou membre quedarà supeditada a la presència de places lliures. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Creació del subgrup de la Comissió d’NME. Comissió i 

CFC 
Finals 2018-Inici 2019 

Inici de noves activitats divulgatives.             
Publicació dels criteris d’inclusió.             

 
5. Proposta per part del CFC de fer un curs de 5h per al campus online, dirigit a fisioterapeutes 

que participin en curses on es parli de com abordar al corredor, recomanacions bàsiques... 
Estem en espera per part del CFC. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
6. Reunió de coordinadors 
Queda pendent per a la propera reunió. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Data propera reunió 
Dimecres, 19 de desembre de 2018. 

 
 
Coordinador       
Ana Márquez       
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