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Comissió de TERÀPIES MANUALS 

Núm. d’acta: 19 Hora d’inici: 20:20 Data: 02/03/09 
 

Assistents: 
Coordinador:  Juan López     
Membres:  August Catalan 

 Alexandre Aros 
 Xavier Labraca 
 Joaquim Peñalver 

 Vicente Mora 
 Amparo Baena 
 Pere Pallejar 
 Conchita Gutierrez 

 
 
 
 

Convidat/s    
 

Ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Mirar les dates lliures per poder oferir les conferències. 
3. Revisar els resums de les conferències. 
4. Revisar els textos de les TM del catàleg. 
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 la ultima reunió, s’aprova i es firma sense cap 
problema. 
 

 
2. Mirar les dates lliures per poder oferir les conferències 
 
Des del Col·legi ens cometen que per donar una data per a la xerrada s’ha 
d’omplir una proposta de conferència. 
 

 
3. Revisar els resums de les conferències 
 
Es fa una plantilla/guió per poder fer les diferents xerrades i que totes tinguin un 
mateix perfil: 
- Introducció, context històric i autor 
- Descripció de la tècnica 
- Fonaments científics i clínics 
- Objectius terapèutics 
- Aplicacions (patologia) 
- Vídeos, demostració practica i/o fotos 
- Precs i preguntes 
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4. Revisar els textos de les TM del catàleg 
 
Per falta de membres de la Comissió no es revisen els textos del catàleg. 
 

 
 

5. Precs i preguntes 
 

- Des d’avui en Pere Pallejar i la Conchita Gutierrez passaran a formar part de la 
Comissió de TM. 

- S’explica als nous membres el funcionament de la Comissió i els seus 
objectius. 

 
 

6. Comentaris per al coordinador de les comissions 
  

- Donar d’alta a la Comissió de TM els col·legiats Pere Pallejar i Conchita 
Gutierrez. 

- Es prega que ens facis arribar la plantilla del catàleg de TM que ha fet l’informàtic. 
 

 
7. Ordre del Dia de la propera reunió 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Mirar les dates lliures per poder oferir les conferències. 
3. Revisar els resums de les conferències. 
4. Revisar els textos de les TM del catàleg. 
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. 
 

 
9. Següent reunió de la Comissió 
  
Finalitza la reunió a les 21:55h. Es convoca la següent per al 6 d'abril del 2009 a 
les 20:00h. a la seu Col·legial, a Barcelona. 

 


