Acta Reunió Dilluns 17 de setembre 2007
ASSISTEIXEN:
Francesc Escarmís - Degà
Juan López – col. 56
August Catalán – col. 2589
Marc Lari – col. 3115
Ramon Aiguadé – col. 3820
Xavier Sala – col. 4215
Eva Martínez – col. 4369
Luis Daniel Paz – col. 5133
Ana Mª Márquez – col. 3505

ORDRE DEL DIA
1. Escollir un responsable de l'espai web del Col·legi i de la comunicació amb el mateix.
2. Elaborar una llista amb direccions i telèfons dels membres de la comissió.
3. Validar

i

tirar

endavant

amb

el

tema

de

les

preguntes

a

associacions

similars d'altres països (i comunitats autònomes)
4. Seguir amb la creació d'un catàleg de TM's.
5. Debatre la creació de subgrups.
6. Elaborar l'ordre del dia per a la següent reunió i triar el dia.
7. Precs i preguntes.
1. Escollir un responsable de l'espai web del Col·legi i de la comunicació amb el mateix.
El responsable de comunicació amb el Col·legi i d’actualitzar l’espai de la web serà el Secretari
de la Comissió.

3.

Validar

i

tirar

endavant

amb

el

tema

de

les

preguntes

a

associacions

similars d'altres països i comunitats autònomes.
S´ acorda enviar per correu electrònic les següents preguntes a les següents associacions:
•
•
•
•

*IFOMT
ÖVMT http://www.maitland-konzept.at/ office@maitland-konzept.at
DFAMT http://www.dfamt.org/ Fiona.Morrison@t-online.de www.dvmt.org,
kurse@dvmt.org Alemania
SVOMP http://www.svomp.ch/all/startall.asp info@svomp.ch Suïssa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMTT http://www.imtt.ch/ imtt@imtt.ch Suïssa
*GTM, http://www.terapiamanuale.it/ , Itàlia
http://www.terapiamanuale.it/index.php?option=com_contact&Itemid=44
http://www.maitgroup.it/ info@maitgroup.it
MPA, http://apa.advsol.com.au/join/nsg/mpa.cfm Australia
mpa@physiotherapy.asn.au
Physio Austria http://www.physioaustria.at/ office@physioaustria.at
Associació Belga Teràpia Manual http://www.bvmt-abtm.be/
*Canadà: CAMT: http://www.manipulativetherapy.org/
Dinamarca: Muskuloskeletal terapi http://www.muskuloskeletal.dk/sw290.asp
http://www.muskuloskeletal.dk/sw565.asp
Finlàndia: SOMTY http://www.omt.org/cgi-bin/index.php
Grècia: HMPA http://www.hmpa.gr/ i info@hmpa.gr
Holanda: NVMT http://www.nvmt.nl/ i info@nvmt.nl
Nova Zelanda NZMPA http://www.nzmpa.org.nz/ admin.@nzmpa.org.nz
Noruega: http://www.fysio.no/manuellterapi I nff@fysio.no
Portugal: Grupo de interesse emterapia manual http://www.apfisio.pt/gitm/ i
j.f.v.abreu@mail.telepac.pt
Sud Àfrica: http://www.physiosa.org.za/ manager@saphysio.co.za
Suècia: http://www.omtsweden.se/ ragnar@OMTsweden.se
USA http://www.aaompt.org/

Preguntes:
•
•
•
•

•

Podeu descriure una mica el procés de formació de la vostra associació? Com la vareu
constituir?
Podríeu definir en unes línies quin paper juga la vostra associació en el col·lectiu de
fisioterapeutes del vostre país?
La vostra associació té requisits formatius pels fisioterapeutes que vulguin formar-ne part?
Si és així:
o Quins són aquests requisits? Com s’acrediten aquests requisits?
La vostra associació participa en activitats formatives? Si és així:
o Les organitza?
o Les acredita o avala?
o Podríeu facilitar alguna guia sobre la organització o acreditació d’aquestes
activitats?
Els fisioterapeutes registrats a la vostra associació tenen algun tipus de valor afegit de
cara a les asseguradores? (és a dir, paguen més, pel fet de ser terapeutes manuals
registrats?) Si és així, podríeu descriure el procés que vareu seguir per assolir aquesta fita?

4. Seguir amb la creació d'un catàleg de Teràpies Manuals.
Es començaran a fer dues bases de dades de Yahoo a través del grup de Yahoo amb les
següents entrades:

- Nom de la tècnica, concepte o mètode.
- Sinònims.
- Definició del mateix.
- Nom de la persona que la introdueix.

5. Debatre la creació de subgrups.
Un cop estigui el catàleg mig embastat es podran fer subgrups tenint en comte cada categoria.

6. Elaborar l'ordre del dia per a la següent reunió i el dia
- Mirar i filtrar el catàleg.
- Comentar el tema d’UNESPA.
La següent reunió es realitzarà, si no hi ha cap inconvenient per part del Col·legi el dia:
Dilluns 15 d’octubre de 2007 a les 20h, a la sala d’actes del Col·legi.

7. Precs i preguntes.
- S’intentarà obtenir el llistat d´UNESPA per intentar donar més valor econòmic a les teràpies
manuals. Ens posarem en contacte amb la comissió d´Exercici Lliure.
- Es realitzarà una carta de presentació de la comissió per donar a conèixer als col·legiats les
intencions i els objectius d’aquesta comissió.
- Aclarir amb el Col·legi com s’ha de gestionar l’espai web de la comissió per poder penjar articles,
resums o coses d’interès i qui respon a les preguntes que es rebin a l’adreça web de la comissió.

