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Convocada a les 20:00h a la seu col·legial  del c/ Segle XX, 78 de Barcelona. 
 

Assistents: 
  
Coordinador:  Col. Xavi Sala                          
Membres:  Col. Ramón Aiguadé  Col. Marc Lari 
  Col. August Catalan  Col. Luis Daniel Paz 
  Col. Eva Martínez  Col. Ana Marquez 
  Col. Alexandre Aros  Col. Enrique Balerdi 
 
Convidat/s: 

 Col. Juan López  Col. Isabel Salvat 

   
 
La reunió s’inicia a les 20:20h. amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Elaboració tríptic per el Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
3. Comentar tema de les xerrades. 
4. Aportar continguts a la pàgina web. 
5. Catàleg.  
6. Precs i preguntes. 
7. Ordre del dia de la propera reunió. 
8. Següent reunió de la Comissió. 

 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 
 

2. Elaboració tríptic per el Dia Mundial de la Fisioteràpia 
 
Seguint el mateix esquema que les altres pàgines del tríptic divulgatiu. 
 
Foto de pacient tocant-se l’esquena de dolor. 
 
Títol: A la foto pensem que estaria bé posar, en lletra gran: Musculoesquelètic. A 
la lletra petita que es sobreposa a la foto i segueix la línia: traumatologia i 
reumatologia. 
 
Els músculs et permeten moure’t. El dolor musculoesquelètic et limita. El 
fisioterapeuta, a través de la teràpia manual especialitzada, millorarà la teva 
qualitat de vida. 
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- El fisioterapeuta és un professional expert en músculs i articulacions. 
- El fisioterapeuta prevé i tracta el dolor musculoesquelètic. 
- La teràpia manual és la eina protagonista per al tractament. Es 

complementa amb exercicis i consells específics.  
 

 
3. Comentar tema de les xerrades 
 
Es confirmen les xerrades del mètode McKenzie per part d’en Lluís. 
Sobre la xerrada d’epicondilitis, la ponent demana 300 euros. Es comentarà a 
Formació Continuada. 
 

 
4. Aportar continguts a la pàgina web 
 
Es comenta l’absència de modificació del nostre espai web, tal i com varem 
demanar en la última reunió, tot i tenir preparats alguns continguts. 
 

 
5. Catàleg 
 
No es fa per falta de temps. 
 

 
 

6. Ordre del dia de la propera reunió 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Data per a la presentació de la Comissió TM. 
3. Revisió del text pel tríptic de TM 
4. Precs i preguntes. 
5. Ordre del dia de la propera reunió. 
6. Següent reunió de la Comissió. 

 
 
 

7. Següent reunió de la Secció 
 
Es finalitza la reunió a les 21:55h.Es convoca la següent per al 19 de maig del 
2008 a les 20:00h. a la Seu Col·legial, a Barcelona. 
 

 
V. P. Membres 


