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Teràpies Manuals

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

Hora d’inici: 20:00h

Juan López
August Catalan
Alexandre Aros
Xavier Labraca
Conchita Gutierrez

Data: 26/10/09

Vicenç Mora
Amparo Baena
Pere Pallejà

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

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Revisar els textos de les TM del catàleg que encara queden.
Preparar xerrades per fer al Col·legi.
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 la ultima reunió, s’aprova i es firma sense cap
problema.
2. Revisar els textos de les TM del catàleg
No es revisen perquè es revisen les enquestes de TM.
3. Preparar xerrades per fer al Col·legi
En Vicenç Mora esta preparant una xerrada de “massatge terapèutic” per al mes
de febrer de 2010. Enviarà la documentació al Col·legi quan la tingui preparada.
L’Amparo Baena estaria interessada a realitzar una xerrada després de la del
Vicenç.
4. Precs i preguntes
- L’Amparo Baena comenta que l’últim correu electrònic que es va enviar als
membres de la Comissió per valorar un possible curs no li va arribar,
s’hauria de mirar el per què.
- Respecte del correu electrònic enviat pel col·legiat Albert Buigues (Col.
8463), creiem que se li hauria de contestar que, atès que hi ha moltes TM i
molts llocs on fer-les, seria interessant dues coses: que expliqués les seves
inquietuds per poder-lo guiar una mica més i que no se li podrà recomanar
cap lloc concret per no entrar en un conflicte amb algú que realitzi cursos.
La millor opció seria que realitzés un curs d’alguna tècnica senzilla, com
massatge, per agafar habilitat amb les mans i després especialitzar-se en
alguna de més complexa.
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- Es llegeixen les enquestes enviades pels col·legiats i ens agradaria que
s’enviés un correu electrònic a tota la gent que va contestar l’enquesta de
TM, agraint la seva col·laboració; i que es repetís l’enviament de l’enquesta
per la baixa participació o que es col·loqués a la pàgina principal.
5. Comentaris per al coordinador de les comissions
- Es detecta que hi ha un error en l’acta de l’última reunió on la data no és
correcta. La data hauria de ser 28/09/09 i posa 28/08/09.
- Revisar la direcció de l’Amparo Baena ja que no li va arribar el correu
electrònic enviat des del Col·legi.
- Contestar al col·legiat Albert Buigues (Col. 8463) respecte al seu dubte de
TM.
- Enviar un correu electrònic d’agraïment a la gent que va contestar
l’enquesta de TM.
- Tornar a enviar l’enquesta o penjar-la a la pàgina principal del Col·legi.
6. Ordre del Dia de la propera reunió
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Revisar els textos de les TM del catàleg que encara queden.
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 20:40h. Es convoca la següent per al 23 de novembre del
2009 a les 20:00h. a la seu Col·legial, a Barcelona.
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