ACTA REUNIÓ
COMISSIÓ DE TERÀPIES MANUALS
Data de la reunió:

19 de novembre de 2007

Assistents:

Ramón Aiguadé
August Catalán
Eva Martínez
Xevi Sala

Alexandra Aros
Marc Lari
Luis Daniel Paz

Enrique Balerdi
Juan López
Isabel Salvat

Ordre del dia:

1. Acaptar l'acta anterior.
2. Presentar i revisar l'estructura de la presentació en Power Point de la comissió.
3. Presentació a la comissió del subgrup de teràpia manual ortopèdica i crear altres subgrups per
poder profunditzar en temes específics.
4. Comentar la capacitat d´ acció i autonomia de la comissió.
5. Precs i preguntes.
6. Ordre di dia de la propera reunió.

Acords:

1. Acaptar l´ acta anterior. Es revisa i s'acepta l'acta anterior.
2. Presentar i revisar l´ estructura de la presentació en Power Point de la comissió.
- Definició de TM.
- Objectius de la comissió.
- Propostes a curt i llarg plaç (Agenda de activitats)
- Ajuntar una conferencia.
S´ acabarà d´ arreglar aquest punts en una presentació power point.
3. Presentació a la comissió del subgrup de teràpia manual ortopèdica i crear altres subgrups per
poder profunditzar en temes específics.
El subgrup presenta la definició de TM ortopèdica.
Els objectius estan plasmats al document word que es penjarà a la web.
El subgrup esta format per: Xavi Sala, Marc Lari, Isabel Salvat, Anna Robles, Enrique Balerdi i Luis
Daniel Paz (Coordinador)
Demanen un subespai dins de l´ espai web de la comissió amb un direcció de correu.
4. Comentar la capacitat d´ acció i autonomia de la comissió.
La comissió sempre dependrà de la junta i tindrà que seguir una línia paral•lela a la Junta.
5. Precs i preguntes.
- Es comenta que en l´ apartat de “centres” de la pàgina del col•legi no hi ha l´ especialitat de
Teràpia Manual, per tan creiem que seria important que constes aquesta opció. Es demana al
col•legi que adjunti teràpia manual a la llista de especialitats.
- Es comenta la reunió dels coordinadors de les comissions. Es comenta fer conferencies
informatives de diferents tècniques un dissabte pel mati cada 2 mesos. Es començarà a buscar
professionals que puguin fer aquetes conferencies i preparar una xerrada de presentació.

6. Ordre i dia de la propera reunió.
- Decidir el dia i tancar la presentació de la comissió i de la primera conferencia.
- Explicació de l TMO
- Propostes de diferents possibles conferenciants i dates.

Data de la propera reunió:

17 de desembre de 2007 a les 20 hores

