
 
Acta Reunió Dilluns 23 de juliol 2007 

  
ASSISTEIXEN:  
 
Francesc Escarmís - Degà 

Ricard Corgos - Secretari 

Juan López – col. 56 

Isabel Salvat – col. 959 

August Catalán – col. 2589 

Marc Lari – col. 3115 

Ramon Aiguadé – col. 3820 

Xavier Sala – col. 4215 

Eva Martínez – col. 4369 

Enrique Balerdi – col. 5036 

Luis Daniel Paz – col. 5133 

Alexandra Aros – col. 6314 

 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Definició de Teràpia Manual. 

2. Marcar objectius a curt termini. 

3. Definir la  comissió i els responsables. 

4. Precs i preguntes. 

 
1. Definició Teràpies Manuals: 
Entenem com a TERÀPIA MANUAL qualsevol acte terapèutic que utilitzi com a mitjà d´actuació 

la mà del fisioterapeuta a partir d´un raonament clínic determinat fonamentat en una metodologia 

científica. 

 

2. Marcar objectius a curt termini: 
 - Formar un “grup de llistat de correus” el qual servirà a la comissió per  estar en contacte i poder 

aportar noves idees o debatre coses abans de la següent reunió. 

- Potenciar i donar a conèixer la Teràpia Manual. 

- Utilitzar eines del Col·legi (web, revista, noticiari, sms,.....) per fer difusió de la definició de 

Teràpia Manual, el catàleg d´opcions formatives, articles, enllaços.....   

 

 

 



 
 

 

 

- Participar en el Dia Mundial de la Fisioteràpia. Degut al poc temps es parla de deixar-ho pel 

2008. 

- Conscienciar els fisioterapeutes per una bona formació en Teràpia Manual. 

- Fer una catàleg de Teràpies Manuals (Degut a la complexitat serà un objectiu a més llarg 

termini) 

 

3. Definir la  comissió i els responsables: 
Coordinadors: 

• Xevi Sala 
• Juan López 
• Marc Lari 

 
Secretari: 

• August Catalán 
 
Membres: 

• Juan López    
• Isabel Salvat   
• August Catalán   
• Marc Lari    
• Ramon Aiguadé   
• Xavier Sala   
• Eva Martínez    
• Enrique Balerdi    
• Luis Daniel Paz   
• Alexandra Aros    
 
 

4. Precs i preguntes: 
 - Des de la comissió es demana al Col·legi, si és possible i estan tots d’acord (pensat en la 

protecció de dades) si pot fer arribar a cada membre de la comissió les dades de cada persona 

que forma la comissió (correu electrònic, telèfon, mòbil....) 

- La següent reunió es realitzarà, si no hi ha cap inconvenient per part del Col·legi el dia: 

Dilluns 27 de setembre de 2007 a les 20h. 

- Pensant en el Dia Mundial de la Fisioteràpia s´ intentarà fer una reunió abans per concretar 

alguna activitat pel dia.  

 


