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Comissió de TERÀPIES MANUALS

Núm. d’acta: 03/09
Assistents:
Coordinador:
Membres:

Hora d’inici: 20:20

Juan López
August Catalan
Alexandre Aros
Xavier Labraca
Joaquim Peñalver

Data: 30/03/09

Vicente Mora
Amparo Baena
Pere Pallejar
Conchita Gutierrez

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

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
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.

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,
malgrat hi ha un canvi de data de la propera reunió, és a dir, a l’acta 02/09 posava que la
propera reunió seria el dia 27 d’abril però és el 30 de març.

2. Revisar els resums de les conferències
Es revisen i s’accepten els resums de les conferències de Massatge infantil i del mètode
POLD i s’enviaran al Col·legi. Entre avui i demà es presentarà una tercera conferència
de punts gallet.

3. Revisar els texts de les TM del catàleg
Es comença a revisar les definicions de Bobath (canviar coses), Cyriax (Ok), drenatge
limfàtic (canviar coses), estiraments (canviar coses), Kabat (no està fet), Quiropràxia
(canviar coses), massatge circulatori (ok, falta afegir coses), massatge esportiu (ok, falta
afegir coses), massatge infantil (canviar alguna cosa i ampliar). Per manca de temps,
deixem les que queden per revisar per a la pròxima reunió i seguir fent noves tècniques.

www.fisioterapeutes.cat

ACTA DE REUNIÓ
30/03/2009

Versió: 0

RE 5.5/01-1
Pàgina 2 de 1

4. Precs i preguntes
- En Joan explica la reunió que va tenir amb Francesc Escarmís i la gent que ha
presentat la proposta de formar una nova comissió anomenada
neuromusculoesquelètica. Aquest nou grup s’haurà de formar com un subgrup de
la Comissió de TM i que un membre d’aquest grup formi part de la Comissió de TM
amb dret a un vot. Queda pendent que els membres del possible subgrup acceptin
la proposta.
- Es comenta el nombre màxim de membres de la Comissió per tal que les reunions
siguin fluides i es farà una enquesta al grup de Yahoo entre els membres per
decidir-ho.

5. Comentaris per al coordinador de les comissions
- Es comenta si és possible que el catàleg que s’està fent es faci en català i en
castellà atès al gran augment d’immigrants.

6. Ordre del Dia de la propera reunió.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Seguir revisar els texts de les TM del catàleg.
Escoltar proposta del Pere.
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 22:00h.Es convoca la següent per al 27 d´abril del 2009 a les
20:00h. a la seu Col·legial, a Barcelona.
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