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Comissió de TERÀPIES MANUALS

Núm. d’acta: 06/09
Assistents:
Coordinador:
Membres:

Convidat/s

Hora d’inici: 20:25

Juan López
August Catalan
Alexandre Aros
Xavier Labraca
Joaquim Peñalver
Gabriel Liesa

Data: 29/06/09

Vicente Mora
Amparo Baena
Pere Pallejà
Conchita Gutierrez
Francesc Escarmis

Ordre del dia:
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 per aclarir diferents punts.
Precs i preguntes.
Comentaris pel 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 se signa sense cap problema.
2. Reunir-nos amb el degà o representant de la Junta per aclarir diferents punts
S´ exposen els següents punts al degà per aclarir dubtes:
- Xerrada de Massatge infantil per fer a la seu del Col·legi.
- Responsabilitat i limitacions de la Comissió de TM.
- El degà es compromet que la paraula “teràpia manual” aparegui més vegades a
la pàgina web.
- Quedaran pendents els temes d’osteopatia, ja que són molt complexos i
necessiten més temps. Es decidirà un dia per poder parlar exclusivament
d’aquests temes.
3. Precs i preguntes
- Activitat de la comissió per al 2010.
Es revisen i s’aproven les activitats que es van enviar al seu dia a la coordinadora
de comissions.
- Tema de l’activitat entre intercomissions.
Es discuteixen els 2 casos clínics on podria participar la comissió de TM
(fibromiàgia i dolor pèlvic), però no s’anomena cap representant per tirar els casos
endavant. Durant aquests dies mitjançant l’espai yahoo s’intentarà anomenar algú.
4. Comentaris per al coordinador de les comissions
No n´hi ha cap.
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5. Ordre del Dia de la propera reunió
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Seguir revisar els texts de les TM del catàleg.
3. Idees per al DMF perquè la gent pugui identificar els fisioterapeutes amb la
TM.
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.
6. Següent reunió de la Comissió
Finalitza la reunió a les 22:15h. Es convoca la següent per al 20 de juliol del 2009 a les
20:00h. a la seu col·legial, a Barcelona.
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