
 

 

ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina 1 de 3 

 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

 

Comissió de Neuromusculoesquelètica 

Núm. d’acta: 00/20 Hora d’inici: 19.00 h Data: 30/09/2021 

 

Assistents: 

Coordinador: ☐ Xavier Labraca (col. 700) 

Sotscoordinadora: ☐ Marta Tejedo Carranza (col. 8910) 

Membres: ☐ Mónica Rodríguez 

Bagó (col. 611) 

☐ Jordi Soriano 

(col.1443) 

☐ Patricia Tomás (col. 

8933) 

☐ Sergio Romero Marco 

(col. 9637) 

☐ Jordi Torras (col. 

8745) 

☐ Col.11098 Albert 

Morales 

 ☐ Col. 13255 Daniel 

Paulino Nogueira 

☐Col.13419 Raúl 

Valero 

☐ Jordi Berrocal (col. 

12260)  

 
 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Valoració de la primera trobada Meet&Science i planificació de futurs esdeveniments. 
3. Generació de subgrups i assignació de projectes. 
4. Dies mundials. 
5. Moderació Jornada de NME. 
6. Futures propostes. 

 

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

Llegida i aprovada. 
 

2. Valoració de la primera trobada Meet&Science i planificació de futurs esdeveniments 

Es valora molt positivament la primera jornada del Meet&Science. Es conclou que un dels 
aspectes més enriquidors va ser la combinació de perfils professionals, en aquest cas clínic 
i investigador. El segon M&S tractarà d’exercici terapèutic, per la qual cosa s’intentarà 
replicar la combinació de perfils professionals en aquesta temàtica. Es proposen certs 
candidats que compleixin els requisits: Daniel Romero, Xavi Linde, Mireia Grossman. 

Tasques a realitzar : definir els pròxims participants del segon M&S. 

Descripció de la tasca:  Responsable Data realització 

Contactar amb la part responsable el CFC per 
gestionar la col·laboració dels possibles ponents. 

Daniel 
Xavier 

 

 

3. Generació de subgrups i assignació de projectes 

Per tal de millorar l’execució de les propostes, es planteja crear subgrups de treball per a 
cada projecte. Per a cada subgrup, hi haurà un responsable principal. Els grups 
s’encarregaran de comunicar-se periòdicament en paral·lel a les reunions de la Comissió 
sencera per tal d’agilitzar la realització dels projectes. Els grups creats s’esdevenen 
mitjançant la següent configuració: 

 Consentiment informat de tècniques invasives: Sergio, Xavier, Jordi S 
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(responsable). 

 Matinals d’exercici terapèutic: Mònica (responsable), Jordi T, Patrícia, Albert, 
Marta. 

 Publicacions quinzenals en xarxes socials: Jordi B, Sergio. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

4. Dies mundials  

Després de sotmetre’s a votació, els vots a favor de no celebrar els dies mundials superen 
als de celebrar-los. Es conclou que la Comissió no participarà en dies mundials. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

5. Moderació Jornada NME 

L’Albert Morales serà el membre de la Comissió que moderarà la Jornada de NME.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Albert Morales 26/11/21 

 

6. Futures propostes 

Es realitza pluja d’idees de possibles propostes. A nivell formatiu, es mencionen tòpics 
menys clínics però d’interès relacionats amb la fisioteràpia (com rendibilitzar una consulta, 
com interpretar l’evidència científica). Es proposa el concepte de “fisioteràpia eficient” per 
reduir pràctiques de poc valor en diferents contextos clínics. Per últim, se suggereix un 
possible futur update de tècniques invasives. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

Data propera reunió 

09/12/2021. 

 
Coordinador:  
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Xavier Labraca (col. 700) 
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