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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. August Catalan   Col.  
  Col. Alexandre Aros  Col.  
  Col. Xavier Labraca  Col.  
  Col.   Col.  
 
 
Convidat/s: 

 Col.   Col.  
 Col.  

 
  Col. Joaquim Peñalver  

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

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Revisar els texos dels diferents mètodes. 
3. Comprovar les propostes realitzades al coordinador. 
4. Treballar amb l’informàtic. 
5. Precs i preguntes. 
6. Comentaris per al coordinador de les comissions. 
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 fa la lectura de l’acta de l’última reunió, s’aprova i es firma sense cap 
problema. 
 

 
2. Revisar els texos dels diferents mètodes 
 
Es revisen els texos que s’han elaborat per al catàleg i esperem poder parlar amb 
l’informàtic per poder fer una plantilla per a les fitxes.  
 

 
3. Comprovar les propostes realitzades al coordinador 
 
Per una confusió l’acta no arriba a la coordinadora i no pot accedir a les 
propostes. 
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4. Treballar amb l’informàtic 
 
No es pot treballar amb l’informàtic ja que per un problema amb l’anterior acta p 
no se li comunica la necessitat de la seva assistència. 
 

 
 

5. Precs i preguntes 
 
- En Ramon Aiguadé es dóna de baixa definitivament de la Comissió de Teràpies 

Manuals.  
- El col. Joaquim Peñalver està interessat en formar part de la Comissió de 

Teràpies Manuals i se li expliquen les intencions i els objectius de la Comissió. 
- Si en Joaquim Peñalver forma part de la Comissió se l’adjuntarà al grup de 

yahoo. 
 
 

 
6. Comentaris pel coordinador de les comissions 

 
- Donar de baixa definitivament a en Ramon Aiguadé i eliminar-lo de la pàgina 

web. 
- S’agrairia que es parlés amb l’informàtic per poder fer una plantilla i poder 

començar a treure fitxes del catàleg.  
 

 
 

7. Ordre del Dia de la propera reunió 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Parlar sobre la conferència IFONT. 
3. Revisar els textos dels diferents mètodes. 
4. Treballar amb l’informàtic. 
5. Proposar activitats per al 2009. 
6. Precs i preguntes. 
7. Comentaris per al coordinador de les comissions. 
8. Ordre del dia de la propera reunió. 
9. Següent reunió de la Comissió. 
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8. Següent reunió de la Comissió 
 
Finalitza la reunió a les 22:00h.Es convoca la següent per al 12 de gener del 2009 
a les 20:00h. a la seu Col·legial, a Barcelona. 
 

 
V. P. Coordinador 

 


