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Comissió de TERÀPIES MANUALS

Núm. d’acta: 05/09
Assistents:
Coordinador:
Membres:

Hora d’inici: 20:00

Juan López
August Catalan
Alexandre Aros
Xavier Labraca
Joaquim Peñalver

Data: 25/05/09

Vicente Mora
Amparo Baena
Pere Pallejà
Conchita Gutierrez

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

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Seguir revisant 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.
2. Seguir revisant els texts de les TM del catàleg
Es revisen les teràpies ‘estiraments miotendinosos i Kabat. En totes elles es mira
de simplificar més la definició per a l’usuari.
quiropràxia, massatge esportiu, massatge infantil, massoteràpia i massatge
circulatori estan bé.
En la tècnica de mobilitzacions es faran 3 subgrups (actives, passives i resistides).
3. Precs i preguntes
-

A conseqüència de la poca participació i falta de comunicació d’en Joaquim
Peñalver, la Comissió decideix enviar-li un correu donant-lo de baixa..
Es debat el tema de les xerrades i es vol parlar amb el Sr. Francesc Escarmís
o amb algun representant de la Junta.
El Pere Pallejà explica com va anar el III Congrés de Podoposturologia.
L’Amparo Baena proposa anar a Expo Masaje de Madrid. Passarà el
programa per valorar si és adient anar-hi o no.

www.fisioterapeutes.cat

RE 5.5/01-01
ACTA DE REUNIÓ

02/12/08

Versió 0

Pàgina 2 de 1

4. Comentaris per al coordinador de les comissions.
-

Se li demana a la coordinadora que doni de baixa de la Comissió a en
Joaquim Peñalver.
Ens agradaria que a la propera reunió, si és possible, fes acte de presència
el Sr. Francesc Escarmís o algú en representació d’ell o algú de la Junta per
tractar el tema de les limitacions que té la Comissió i les directrius que
hauríem de seguir. Es prega confirmació d’assistència.

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

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Reunir-nos amb el degà o representant de la Junta.
Precs i preguntes.
Comentaris per al coordinador de les comissions.
Ordre del dia de la propera reunió.
Següent reunió de la Comissió.

6. Següent reunió de la Comissió
Finalitza la reunió a les 21:55 Es convoca la següent per al 29 de juny del 2009 a
les 20:00h. a la seu Col·legial, a Barcelona.
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