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Comissió de TERÀPIES MANUALS 

Núm. d’acta: 04/09 Hora d’inici: 20:20 Data: 27/04/2009 
 

Assistents: 
Coordinador:  Juan López     
Membres:  August Catalan 

 Alexandre Aros 
 Xavier Labraca 
 Joaquim Peñalver 

 Vicente Mora 
 Amparo Baena 
 Pere Pallejà 
 Conchita Gutierrez 

 
 
 
 

Convidat/s    
 

Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Seguir revisant els texts de les TM del catàleg. 
3. Escoltar proposta del Pere. 
4. Precs i preguntes. 
5. Comentaris per al coordinador de les comissions. 
6. Ordre del dia de la propera reunió. 
7. 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. Seguir revisant els texts de les TM del catàleg 
 
Com que es debaten altres temes de més urgència no s’avança en el tema. 
 

 
3. Escoltar proposta del Pere 
 

- Es proposa fer un resum de totes les coses que s’han fet des de la Comissió per 
penjar a la pàgina web (Històric d’activitats). La Comissió aprova aquesta 
proposta. 

- Demanar material d’oficina necessari per poder realitzar la reunió en condicions. 
- Demanar més col·laboració per part dels membres de la Comissió. Des de la 

Comissió es decideix enviar un correu a la gent que no hi pot assistir perquè 
confirmin la seva continuïtat. 

 
 

 
4. Precs i preguntes 
 

- Es revisa que tots els membres que formen part de la Comissió estiguin donats 
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d’alta i hagin entregat el seu currículum.   
- Es decideixen les xerrades del DMF per part d’Amparo Baena (Dolor d’esquena, 

durada 1hora), del Pere Pallejà (Prevenció de dolor d’esquena en hàbits posturals, 
durada 30 minuts) i de Vicenç Mora (Consulta de Fisioteràpia manipulativa 
osteopàtica, durada 2hores) També es passarà el vídeo fet per al DMF de l’any 
2008. 

- Es presenten els objectius i activitats de la Comissió per al 2009: 
         · Acabar el catàleg de TM a nivell professional i usuari. 
          · Realització de diferents conferències sobre TM. 
          · Actualització de l’espai de la web de TM. 
          · Presència de l’especialitat de TM en el buscador de centres per a tots els 
públics dins de la pàgina web del Col·legi. 
- La Comissió decideix per majoria afegir en el cercador dels centres per  

especialitzats, l’especialitat de TM. 
 

 
5. Comentaris per al coordinador de les comissions 
  

- Col·locar en l’apartat de centres l’especialitat de TM perquè l’usuari pugui consultar 
els centres que realitzin TM a Catalunya. Es prega resposta de si és possible o no. 

- Es recorda a la responsable de les comissions que es faciliti el material necessari 
per seguir la reunió (fulls, fotocòpia de l’última acta...) 

- Realitzar una pestanya a l’espai web de la Comissió (Històric d’activitats) on hi 
hagi un resum de totes les coses que s’han fet des de la Comissió per penjar a la 
pàgina web. 

- Actualitzar l’espai web de la Comissió de TM amb els membres actuals, ja que 
forma part encara en Francesc Escarmís, en Marc i en Xavi. 

- La Comissió aprova demanar a la Junta la subscripció a la revista “Manual 
Therapy” i a la “Physical Therapy” com a resposta a la sol·licitud realitzada per la 
Junta a les comissions per incrementar el contingut de la Biblioteca del Col·legi.  

 
 

6. Ordre del Dia de la propera reunió 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Seguir revisant els texts de les TM del catàleg. 
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. 

 
 
 

7. Següent reunió de la Comissió 
  
Finalitza la reunió a les  22:00h. Es convoca la següent per al 25 de maig del 2009 a les 
 20:00h. a la seu Col·legial, a Barcelona. 

 


