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Teràpies Manuals 

Núm. d’acta: 08/09 Hora d’inici: 20:00h Data: 28/09/09 
 

Assistents: 
Coordinador:  Juan López     
Membres:  August Catalan 

 Alexandre Aros 
 Xavier Labraca 
 Conchita Gutierrez 

 Vicente Mora 
 Amparo Baena 
 Pere Pallejà 
  

 
 
 
 

Convidat/s      
 

Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Seguir revisant els textos 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. 

 
 

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. Seguir revisant els textos de les TM del catàleg 
Les 13 teràpies que ja estan acabades i repassades es faran arribar al Col·legi a 
traves del coordinador de la Comissió. 

 
3. Precs i preguntes 
 

- Valoració de la jornada del DMF. 
      A tenir present si es pot per a d’altres edicions:  

• Es comenta que la visualització dels PDF no era molt bona pels reflexos 
del sol. 

• Es considera que l’envelat a era una mica petit per a les activitats a fer, 
es considera que per a d’altres vegades es pot deixar l’envelat que hi 
havia per fer les xerrades i posar-ne d’altres més petits al voltant per fer 
els tractaments. 

• Creiem que el fet d’anunciar “Tractament gratuït” pot donar confusió a 
l’usuari, ja que el que es realitzava no era un tractament propi de 
Fisioteràpia sinó una  mostra de tractament, atès que no es realitzava 
cap tipus d’anamnesi ni d’exploració i, naturalment, l’ambient no era el 
correcte. Per tant seria interessant que per properes edicions es pensés 
a canviar el nom i anomenar-ho d’una manera més adient.  

           
- En Pere Pallejà comunica que durant un temps no podrà dedicar-se a la Comissió 
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per motius personals i, per tant, quedarà durant uns mesos sense participar-hi. 
- Es vol reactivar la Comissió i es busquen maneres per fer-ho. 

 
4. Comentaris per al coordinador de les comissions 
No n’hi ha cap. 

 
5. Ordre del dia de la propera reunió 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Revisar els textos de les TM del catàleg que encara queden. 
3. Preparar xerrades per fer al Col·legi. 
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 22:00h. Es convoca la següent per al   19 de octubre del 
2009 a les  20:00h. a la seu col·legial, a Barcelona. 

 


