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

Assistents:
Coordinador:
Membres:

Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.

Xavi Sala
Ramón Aiguadé
August Catalan
Eva Martínez
Alexandre Aros
Juan López

Col.
Col.
Col.
Col.
Col.

Marc Lari
Luis Daniel Paz
Ana Marquez
Enrique Balerdi
Isabel Salvat

Convidat/s:
La reunió s’inicia a les 20:30 h. amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Comentar l’objectiu d’anar a les universitats per fer-nos conèixer.
Mètode McKenzie.
Precs i preguntes.
Ordre del dia de la propera reunió.
Següent reunió de la Secció.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
S´ accepta l’acta passada sense cap problema.
2. Comentar l’objectiu d’anar a les universitats per fer-nos conèixer
Fer conèixer les TM i associacions (diferents tendències i la seva situació en el
món i en el nostre context) als alumnes de les diferents universitats.
Es comença a fer un guió per a la xerrada.
Es fa un llistat de les diferents tendències que s’exposaran a les universitats
(osteopatia,Jones,McKenzie,massatge reflexe ,Cyriax...). Cada membre de la
Comissió farà un breu resum d’una de les tendències, que serà presentada al
grup d’Internet per poder, entre tots, perfilar el resum.

3. Mètode McKenzie
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Per a la xerrada es necessita un projector i una pissarra.
El resum de la nostra presentació i de McKenzie s’ha passat a la responsable de
Formació.
4. Precs i preguntes
Es canvia el nom del tríptic de Teràpies Manuals.
S’aprova la incorporació d’en Xavier Labraca com a nou membre a la Comissió de
teràpies manuals.
5. Ordre del dia de la propera reunió
Revisar les aportacions per a la xerrada de presentació.
Precs i preguntes.
Ordre del dia de la propera reunió.
Següent reunió de la Secció.

6. Següent reunió de la Secció
Es finalitza la reunió a les 21:50 h.Es convoca la següent per al 14 de juliol del
2008 a les 20:00 h. a la seu Col·legial, a Barcelona.

V. P. Coordinador

