Acta Reunió Dilluns 15 d´ octubre 2007
ASSISTEIXEN:
Juan López – col. 56
August Catalán – col. 2589
Marc Lari – col. 3115
Ramon Aiguadé – col. 3820
Xavier Sala – col. 4215
Eva Martínez – col. 4368
Luis Daniel Paz – col. 5133

ORDRE DEL DIA
1. Mirar i filtrar el catàleg.
2. Comentar el tema d’UNESPA.
3. Comentar la presentació de la Comissió.
4. Precs i preguntes.
5. Elaborar l’ordre i dia de la propera reunió.
1. Mirar i filtrar el catàleg:
S’intenta diferenciar entre concepte i mètode amb la finalitat de poder classificar i ordenar
correctament el catàleg. S’acorda afegir més entrades per completar poc a poc el catàleg.
D’aquí un temps es tornaran a revisar les entrades per valorar l’evolució de l’ampliació.
Es considera un objectiu a llarg termini.

2. Comentar el tema d’UNESPA:
No es pot debatre el tema ja que encara s’espera la resposta del correu electrònic que es va
enviar a la Comissió d’Exercici Lliure.

3. Comentar la presentació de la Comissió:
Es prepararà una presentació en Power Point per fer al Col·legi de Fisioterapeutes properament.
S’observa que a la presentació entregada per penjar a la web s’ha modificat sense cap mena de
comentari per part del Col·legi. S’enviarà un mail al coordinador/a per esbrinat el motiu d’aquesta
modificació en el document de la presentació de la Comissió de Teràpies Manuals.
En aquest mail també es preguntarà quina autonomia i capacitat d’acció te la Comissió per fer i
desfer.

4. Precs i preguntes:
- Les preguntes que s’han d’enviar a diferents associacions s’estan traduint a l’angles i a
l’alemany.
- Es detecta que el número de la col·legiada Eva Martínez és incorrecte, el número és el 4368.
- Es respon a Manuel José Ponce Castro que es demanarà a la revista que va escriure l’article
d’osteopaties i fisioterapeutes la possibilitat d’una resposta rèplica.

5. Elaborar l’ordre i dia de la propera reunió.

- Presentar i revisar l’estructura de la presentació en Power Point.
- Presentació a la Comissió del subgrup de teràpia manual ortopèdica i crear altres
subgrups per poder profunditzar en temes específics.
- Comentar la capacitat d’acció i autonomia de la Comissió.
- Precs i preguntes.
- Ordre i dia de la propera reunió.

La següent reunió es realitzarà, si no hi ha cap inconvenient per part del Col·legi el dia:
Dilluns 5 de novembre del 2007 a les 20 hores a la sala de Juntes del Col·legi.

