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

Assistents:
Coordinador:
Membres:
Convidat/s:

Col.
Col.
Col.
Col.

Juan López
Ramón Aiguadé
Xavier Labraca
Eva Martínez

Col. August Catalan
Col. Alexandra Aros
Col.

La reunió s’inicia a les 20:15 h. amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1. Creació d’un qüestionari per a la confecció d’una base de dades de
fisioterapeutes practicants de Teràpies Manuals i quines són les que
practiquen.
2. Donar continuïtat a la creació del catàleg.
3. Precs i preguntes.
4. Comentaris pel coordinador de les comissions.
5. Ordre del dia de la propera reunió.
6. Següent reunió de la Comissió.
1. Creació d’un qüestionari per a la confecció d’una base de dades de
fisioterapeutes practicants de Teràpies Manuals i quines són les que
practiquen.
Es crea una enquesta tipus per enviar als col·legiats, fer una recollida de dades i
formar una base de dades de fisioterapeutes que habitualment treballen amb
TM’s, quines dificultats tenen per fer-les i quines són les seves necessitats.
Enquesta d’us i necessitats de TM’s:
Des de la comissió de TM’s us demanem la vostra col·laboració, ja que necessitem
fer un cens dels col·legiats que es dediquen preferentment a l´us de les TM’s. D´
aquesta manera, tindrem dades per poder defensar els nostres interessos
específics i millorar les nostres capacitats de treball.
Nom i cognom:
Nº de col·legiat:
Tipus i centre de treball:

Privat
Per mútues o companyies
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Centre propi
Per tercers
Utilitzes TM´s en el treball?
Si
Quines? (Espai suficient per mes de 5 linies)
No

Pel tipus de prescripció medica
Per metodologia del centre de treball
Per manca de temps
Per manca de formació
Altres (Exposa)
(Espai suficient per a 3 linies)

Dins de les TM´s quina formació creus que seria necessaria per tu en aquest
moment? (Espai suficient per a 5 linies)

2. Donar continuïtat a la creació del catàleg.
Per manca de temps no es pot tractar aquest tema passant-lo com a ordre del dia
de la reunió següent. Fins el dia de la següent reunió es recopilaran diferents
TM’s a traves del fòrum.

3. Precs i preguntes.
- Revisar proposta d’activitat formativa.
Per la nostra part creiem que no s’hauria de fer ja que els professors que
implanten el curs sembla que no siguin formadors reconeguts per cada un
dels mètodes que s’expliquen i per tant no tenen l’autorització necessària
per donar la formació.
- S’observa que a la llista dels membres de la comissió de TM de la web del
Col·legi hi ha persones que ja no formen part de la comissió (Isabel Salvat,
Enrique Balerdi i Ana Mª Márquez).
- Es proposa al Col·legi fer una crida per poder augmentar el número de
membres de la comissió. Es redacta un text pel missatge.

4. Comentaris pel coordinador de les comissions.
- Eliminar de la pàgina web els membres de la comissió de Teràpies Manuals
Isabel Salvat, Enrique Balerdi i Ana Mª Márquez.
- Enviar un correu electrònic als col·legiats per formar part de la comissió de
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TM’s.
Proposta de text:
Donat que la Teràpia Manual és la principal eina de la Fisioteràpia des de la
comissió de TM’s us convidem a que formeu part d’aquest comissió.
Necessitem les teves idees i les teves propostes.
Els objectius de la comissió són:
1.
2.
3.
4.
5.

Difusió i divulgació
Formació i reciclatge
Món laboral
Recerca
Relacions externes.
(Per a més información entra a la página web)

Si vols participar contacta amb nosaltres al correu electrònic :
terapiesmanuals@fisioterapeutes.cat
- Enviar l’enquesta d’us i necessitats de les TM’s a tots els col·legiats via e-mail.
- Dilluns lliures del mes d’octubre, novembre i desembre per poder organitzar
alguna conferència a la sala del Col·legi.
5. Ordre del Dia
1. Seguir amb la creació del catàleg.
2. Confirmar la disponibilitat de dates per realitzar conferències al
Col·legi.
3. Precs i preguntes.
4. Ordre del dia de la propera reunió.
5. Següent reunió de la Comissió.
6. Següent reunió de la Secció
Es finalitza la reunió a les 22:00h.Es convoca la següent per al 20 d'octubre del
2008 a les 20:00h. a la Seu Col·legial, a Barcelona.

V. P. Coordinador

