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Comissió de TERÀPIES MANUALS

Núm. d’acta: 18
Assistents:
Coordinador:
Membres:

Hora d’inici: 20:25

Juan López
August Catalan
Alexandre Aros
Xavier Labraca
Joaquim Peñalver

Data: 02/02/09

Vicente Mora
Amparo Baena

Convidat/s
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Parlar sobre la conferencia IFOMT.
Revisar els textos dels diferents mètodes.
Treballar amb l’informàtic.
Proposar activitats per al 2009.
Precs i preguntes.
Comentaris per al coordinador de les comissions.
Ordre del dia de la propera reunió.
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. Parlar sobre la conferencia IFOMT
En Joan explica com va anar la xerrada de la IFOMT i com estan en aquest
moment les TM a fora d’Espanya.
3. Revisar els textos dels diferents mètodes
Com que hi ha molt text, es parla de mirar-s’ho a casa i en la pròxima reunió
posar punts en comú.
4. Treballar amb l’informàtic
Ja es va parlar amb l’informàtic i se li va explicar l’objectiu de la plantilla, però
encara no l’ha acabat, per tant esperarem que estigui feta per comentar-la i
poder començar a omplir-la.
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5. Proposar activitats per al 2009
- Fer més conferències a la seu del Col·legi: Maitland, Cyriax, Kaltenborn, PG
(Xavi Labaca), Teràpia neurodinàmia (Ricart Montané), POLD (Juan Lopez),
Drenatge limfàtic (Xavi Labraca i Amparo Baena), osteopatia (Vicente Mora i
August Catalan), masoteràpia (Joaquim Peñalver i Vicente Mora), massatge
infantil (Alejandra Aros)
- Fer tallers de diferents tècniques.
- Fer tallers d’estiu o de cap de setmana.
6. Precs i preguntes
- A partir d’avui formaran part de la Comissió en Vicente Mora i l’Amparo Baena.
- Es comenten les enquestes que es van passar als col·legiats.
7. Comentaris per al coordinador de les comissions
- Demanar a la coordinadora que ens faciliti la disponibilitat de la sala del
Col·legi per poder fer les conferències.
8. Ordre del Dia de la propera reunió
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Mirar les dates lliures per poder donar les conferències.
Revisar els resums de les conferències.
Revisar els texts de les TM del catàleg.
Precs i preguntes.
Comentaris per al coordinador de les comissions.
Ordre del dia de la propera reunió.
Següent reunió de la Comissió.

9. Següent reunió de la Comissió
Finalitza la reunió a les 21:55h. Es convoca la següent per al 2 de març del 2009
a les 20:00h. a la seu Col·legial, a Barcelona.
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