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

Assistents: 
Coordinador:  Col. Juan López 
Membres:  Col. Ramón Aiguadé  Col. August Catalan 
  Col. Xavier Labraca  Col. Alexandre Aros 
Convidat/s:  Col. Gabriel Liesa  

 
La reunió s’inicia a les 20:05 h. amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Seguir amb la creació del catàleg. 
2. Mirar les dates lliures del Col·legi per realitzar conferències. 
3. Precs i preguntes. 
4. Comentaris per al coordinador de les comissions. 
5. Ordre del dia de la propera reunió. 
6. Següent reunió de la Comissió. 
 

 
1. Seguir amb la creació del catàleg 
 
Es decideix, si és possible, que el catàleg, enlloc de fer-se de manera llibret, es 
faci tipus fitxes, de tal manera que es puguin afegir fitxes sense haver d’esperar a 
que estigui tot acabat. Es comença a fer una primera classificació de les TM que ja 
es tenen segons importància. S’intentarà fer 2 catàlegs: un per a professionals i 
l’altre per als usuaris.   
 

 
2. Mirar les dates lliures del Col·legi per realitzar conferències 
 
Per falta de temps no es parla del tema. 
 

 
3. Precs i preguntes 
 
- Es comenta la manera de fer arribar l’enquesta de les TM als col·legiats. 
- Es comenta la possibilitat d’adjuntar un subgrup de TMO i que un membre 

d’aquest subgrup formi part de la Comissió de TM. 
- Per a la propera reunió s’intentarà quedar amb el Jordi Rodríguez  per tal de 

fer una plantilla, si pot ser, tipus fitxa, per a portar a terme el catàleg. 
 

 
4. Comentaris per al coordinador de les comissions 
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- Enviar als col·legiats la proposta de formar part de la Comissió.  
- Enviar als col·legiats l’enquesta de TM. 

 
5. Ordre del Dia 

 
1. Seguir amb el catàleg. 
2. Mirar les dates lliures del Col·legi per realitzar conferències. 
3. Precs i preguntes. 
4. Ordre del dia de la propera reunió. 
5. Següent reunió de la Comissió. 

 
 

6. Següent reunió de la Comissió 
 
Finalitza la reunió a les 22:10 h..Es convoca la següent per al 17 de novembre del 
2008 a les 20:00 h. a la seu col·legial, a Barcelona. 
 

 
V. P. Coordinador 

 


