
ACTA REUNIÓ 
COMISSIÓ DE TERÀPIES MANUALS 

 
Data de la reunió: 17 de desembre de 2007 
 
Assistents: 

 Ramón Aiguadé  Alexandre Aros  Enrique Balerdi 
 August Catalán  Marc Lari  Juan López 
 Eva Martínez   Luis Daniel Paz  Isabel Salvat 
 Xevi Sala  Ana Mª Márquez       

 
Ordre del dia: 
1. Aceptar l´acta anterior. 
2. Decidir el dia i tancar la presentació de la comissió i de la primera conferència. 
3. Explicació de la TMO. 
4. Propostes de diferents possibles conferenciants i dates. 
5. Precs i preguntes.  
6. Ordre del dia de la propera reunió.          

 
Acords: 
1. Aprovar l´acta anterior. Es revisa i s´accepta l´acta anterior. 
 
2. Decidir el dia i tancar la presentació de la comissió i de la primera conferència. No es pot decidir el dia de 
la presentació de la comissió ja que no s´ha pogut acabar la presentació.  
 
3. Explicació de la TMO.  Per la complexitat i la falta de temps no s´ha pogut acabar encara que ja esta 
molt enllestida. 
 
4. Propostes de diferents possibles conferenciants i dates. Es comenten les 5-6 possibles conferències, 
encara per concretar, i es decideix que l´horari serà els dissabtes mati o entre setmana tarda nit. 
Es vol proposar al Col·legi de fer vídeo conferències a les diferents seccions col·legials i poder-ho penjar a 
la pàgina web del Col·legi. 
Es vol demanar una llista dels dies que esta ocupada la sala, per poder fer un calendari. 
 
5. Precs i preguntes. 
- Nombrament de càrrecs: Coordinador: Xevi Sala. Secretari: August Catalan 
- Des del Col·legi ens arriba una proposta d´un curs de OMT. 
Es discuteix que el contingut es correcte però que el nom s´ha de canviar, ja que es diu: 
"Curso de Fisioterapia Manual Ortopedica. Columna cervical. Valoración, diagnostico y tratamiento" i 
entenem que amb el numero de hores que s´implanta s´hauria de dir "Curso introductorio..……" i a part 
que s´ha de fer constar que es segons el concepte Kaltenbon, per tan el títol del curs hauria de ser: "Curso 
introductorio de Fisioterapia Manual Ortopédica según el método Kaltenborn. Columna cervical. Valoración, 
diagnostico y tratamiento." 
- Es vol preguntar al Col·legi si es pot afegir a la llista de les especialitats Teràpia Manual especialitzada. 
 
6. Ordre del dia de la propera reunió: 
- Presentació en power point de la comissió. 
- Explicació de la TMO. 
- Concretar el dia si hi ha alguna conferencia preparada. 
- Precs i reguntes. 
- Ordre del dia de la propera reunió 
 
 
Data de la propera reunió: 21 de gener de 2008 

 


