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Convocada a les 20:30 h. a la seu col·legial del c/ Segle XX, 78 de Barcelona.

Assistents:
Coordinador:
Membres:

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

August Catalan
Ramón Aiguadé
Eva Martínez
Alexandre Aros
Juan López

Col. Xavier Labraca
Col. Ana Marquez
Col. Enrique Balerdi
Col.
Col.
Col.

Convidat/s:
Francesc Escarmís
Gabriel Liesa
La reunió s’inicia a les 20:40 h. amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1.
2.
3.
4.
5.

Aclarir el tema del coordinador de la Comissió.
Parlar de la proposta que fa el Juan pel DMF amb PPT.
Revisió i posada en comú dels textos TM per a les universitats.
Planificar presència a actes sanitaris i/o naturals amb una carpa.
Organitzar xerrades per donar a conèixer les TM a les persones del
carrer.
6. Precs i preguntes.
7. Ordre del dia de la propera reunió.
8. Següent reunió de la Comissió.
1. Aclarir el tema del coordinador de la Comissió
Fins que no es pugui fer una reunió amb tots els membres de la Comissió, es
decideix que en Juan Lopez faci la funció de coordinador en funcions a l’espera
d’escollir el definitiu, al setembre.
2. Parlar de la proposta que fa el Juan pel DMF amb PPT
La idea és fer una presentació de PPT per visualitzar a totes les províncies amb
diferents noms i fotos de TM i intercalar frases explicatives de la Fisioteràpia i
dels fisioterapeutes.

Acta Comissió de Fisioteràpia en
TERAPIES MANUALS

Núm.13

DATA: 21/07/2008

Pàgina 2 de 3

3. Revisió i posada en comú dels textos TM per a les universitats
Ja que la Comissió s’ha desestructurat, aquest tema es tractarà després de les
vacances amb la intenció de fer uns tríptics de les diferents TM per poder penjar
a la pàgina web, donar en actes públics i tenir-los al Col·legi i deixar córrer les
xerrades a les universitats, ja que en Francesc comenta que les universitats ja
tenen els seus temes i formes ‘ ensenyar i que des del Col·legi ja s’està fent una
comunicació amb les universitats per crear un vincle.
4. Planificar presència a actes sanitaris i/o naturals amb una carpa.
Es parla del Congrés de teràpies manuals SITEM i s’intentarà fer alguna cosa per
poder frenar el tema.
5. Organitzar xerrades per donar a conèixer les TM a les persones del carrer
Es deixa per al setembre.
6. Precs i preguntes
- Per poder tenir una base de fotografies pròpia i poder-les utilitzar en actes
públics, tríptics, xerrades... es vol proposar fer un concurs de fotos perquè
els col·legiats enviïn les seves fotos i es puguin guardar.
- Es donarà de baixa del grup de treball d’Internet al Marc, al Xevi, al Luis i a
la Isabel per la seva dimissió. Queda pendent que es pronunciïn l’Eva
Martinez, l’Enrique Balerdi i l’Ana Marquez.
- Es revisa la proposta d’activitat de formació de “Exploración y tratamiento
básico del tejido blando” que ens va passar la Sílvia i s’acorda que ens
hauria de fer arribar un programa mes precís del curs i aclarir si el
professorat està titulat adequadament per donar aquests temes i la
justificació dels professors per poder donar les tècniques.
- Es vol fer una crida mitjançant un correu electrònic als col·legiats per
incorporar nous membres i col·laboradors a la Comissió de TM.
- Es vol comentar a la coordinadora de les comissions el fet que la direcció
de la Comissió actuï com a persona física, de tal forma que tots els correus
arribin a tots sense que la coordinadora els hagi de rebotar als membres de
la Comissió.
7. Ordre del dia de la propera reunió
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1. Crear un qüestionari per poder fer una base de dades de fisioterapeutes
que practiquin TM i quines practiquen.
2. Seguir amb la creació del catàleg.
3. Precs i preguntes.
4. Ordre del dia de la propera reunió.
5. Següent reunió de la Comissió.

8. Següent reunió de la Comissió
Es finalitza la reunió a les 22:30 h..Es convoca la següent per al 29 de setembre
del 2008 a les 20:00 h. a la seu col·legial, a Barcelona.

V. P. Coordinador

