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Comissió de Neuromusculoesquelètica 

Núm. d’acta: 02/19 Hora d’inici: 19.00 h Data: 27/11/2019 

 

Assistents: 

Coordinador:  Ana M. 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. 
3. Divulgació de la professió en diferents àmbits. 
4. Proper any temàtic. 
5. Valoració crítica constructiva de la Comissió i notificació de baixa de membres. 
6. Precs i preguntes. 

 

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

Llegida i aprovada. 
 

2. Reunió coordinadors 

Dels diferents temes tractats a la reunió, ens demanen opinió per a una possible 
adaptació/modificació del reglament de les comissions. La Comissió de NME aporta el següent: 

 En una acta de la Comissió de NME de l’any passat, queda constància dels criteris 
d’inclusió que proposem per a la incorporació de nous membres donat el cas. 

 Proposem que cada any hi hagi un canvi obligatori de coordinador i secretari, per tal que 
tots els membres coneguin el funcionament del Col·legi. 

 Creiem que, sent les comissions la representació de la part científica de la professió, 
haurien de ser sempre autònomes i independents, donant suport a l’evidència científica. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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3. Divulgació de la professió en diferents àmbits 

 CAP: contactar amb personal corresponent dels CAP per fer xerrades informatives que 
expliquin què fem els fisioterapeutes. 

 CAFE: contactar amb el seu col·legi professional per tal de fer unes jornades en comú, 
abordant des de cada disciplina una temàtica en comú. 

 Nutricionistes: donar a conèixer la feina que fem els fisioterapeutes dins el camp de  
l’avaluació i de l’exercici terapèutic amb els pacients que requereixin una actuació 
multidisciplinària. D’altra banda, considerem oportuna una jornada per al col·lectiu de 
fisioterapeutes, per tal de detectar la necessitat de derivar el pacient al nutricionista en cas 
necessari. 

 Psicòlegs, anestesistes, infermers: Jornada en comú sobre dolor crònic. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

4. Proper any temàtic 

Proposem que sigui l’any del maluc. A la propera reunió s’acabaran de consolidar els diferents 
seminaris, on es pretén un abordatge de la patologia del maluc dins de l’àmbit de la Fisioteràpia 
NME i de l’esportiva, des d’un punt de vista mèdic i fisioterapèutic. 
Proposem ja diferents professionals: Júlia Jubany, Ana Gacimartín, Bernat Boronat, Xavi García 
Nadal, Jordi Puig, Dr. Bori, Dr. Ribas. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

5. Valoració crítica constructiva de la comissió i notificació de baixa de membres 

Després de 10 anys al capdavant de la comissió de NME, considerem que ja toca un relleu 
generacional, que vingui amb moltes ganes de lluitar per la nostra professió com es mereix. 
Per aquest motiu en Xavier Sala, en Marc Lari, en M. Ángel Martínez, na Isabel Salvat , i 
n’Ana M. Márquez deixen la Comissió de NME. 
Passa a ser nou coordinador, en Xavier Labraca i la nova secretaria, la Marta Tejedo. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

http://www.fisioterapeutes.cat/


 

ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina 3 de 3 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

 

6. Precs i preguntes 

 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

Data propera reunió 

Pendent d’establir. 

 
 

Coordinadora: Ana M. Márquez 
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