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Comissió Neuromusculosquelètic 

Núm. d’acta: 02/18 Hora d’inici: 19.00h Data: 27/06/18 

 
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 7 de juny. 
3. Valoració articles. 
4. Xerrada nutrició per a fisioterapeutes. 
5. Any temàtic genoll. 
6. Projecte solidari Xavi Labraca. 
7. WCPT i Fisiorunners. 
8. Criteris inclusió a la Comissió. 
9. Precs i reguntes. 

 
 

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

Llegida i aprovada. 

 
 

2. Reunió de coordinadors 

Per a les properes jornades intercomissions, es proposa englobar un tema des de les diferents 
disciplines de la Fisioteràpia i obrir-ho a la població, escoles, associacions, etc. Cada comissió ha 
de presentar, per a la propera reunió de coordinadors, entre un i tres temes prevalents per tractar 
de forma conjunta. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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3. Valoració articles 

Presentem 3 articles que considerem rellevants. Queda pendent l’extracció dels ítems més notoris 
de cada article i fer la proposta al departament de comunicació, per veure si ens poden fer les 
infografies corresponents. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 
 

4. Xerrada nutrició per a fisioterapeutes 

Queda pendent enviar-li el correu electrònic a la Marta Miguel per poder establir les dates per a la 
realització del seminari. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsabl
e 

Data 
realització 

   

 
 

5. Any temàtic genoll 

Queda pendent posar-se en contacte amb els ponents per tancar dates. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsabl
e 

Data realització 
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6. Projecte solidari a Mozambic de Xavi Labraca 

El projecte conté diferents àrees: 
1. Formar els fisioterapeutes d’allà perquè puguin donar el millor tractament possible als nens amb 

paràlisi cerebral i nens amb seqüeles de la malària. La idea seria portar un fisioterapeuta, amb una 
formació prèvia, per poder realitzar aquesta tasca. El Col·legi de Fisioterapeutes a través de la 
Fundació Benito Menni, subvencionaria el bitllet d’avió. 

2. Fer un crowdfunding per millorar l’alimentació dels nens; es proposa posar-se en contacte amb el 
Col·legi de Nutricionistes. 

3. Posar-se en contacte amb el Roger Orta per poder adequar les ajudes tècniques als nens que les 
necessitin. 

Des de la Comissió, farem difusió del projecte, farem activitats (a concretar) per recaptar fons. 
Demanarem ajuda a les comissions de Neurologia i Pediatria. 
Des de fisiorunners proposen  aportar fons per invertir en aquest projecte. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 
 

7. WCPT i Fisiorunners 

Es contactarà amb la WCPT per via ordinària per enviar-li l’abstract del projecte Fisiorunners. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 
 

8. Criteris inclusió a la Comissió 

1. Formació específica en àmbit NME i mínim 5 anys d’experiència. 
2. Carta motivacional on expliqui els motius pels quals vol entrar a la comissió. 
3. Si no hi ha places vacants, es crearan grups de treball per realitzar tasques específiques. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 
 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/


  

 

ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina 4 de 4 
 

   

www.fisioterapeutes.cat 

9. Precs i preguntes 

 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 
 

Data propera reunió 

26 de setembre de 2018 

 
 
Coordinador: Ana Márquez 

http://www.fisioterapeutes.cat/

