
RE 5.5/01-01
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 1 de 1 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Departament que es reuneix (Secretaria, Dpt.. Professional, Comissió X, etc.) 

Núm. d’acta: 09/10 Hora d’inici: 20:00h Data: 23/11/09 
 

Assistents: 
Coordinador:  Juan López     
Membres:  August Catalan 

 Alexandre Aros 
 Xavier Labraca 
 Conchita Gutierrez 

 Vicenç Mora 
 Amparo Baena 
 Pere Pallejà 
  

 
 
 
 

Convidat/s      
 

Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Revisar els textos de les TM del catàleg que encara queden. 
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 última reunió, s’aprova i es firma sense cap 
problema. 

 
2. Seguir revisant els textos de les TM del catàleg 
Es decideix deixar aquest tema per a la propera reunió per la manca de membres 
de la Comissió. 

 
3. Precs i preguntes 
 

- Es realitza la memòria d’activitats del 2009 i es confecciona una llista dels 
objectius del 2010 que s’enviarà al coordinador de comissions.  

Memòria 2009: 
- Conferència sobre el mètode McKenzie. 
- Conferència sobre IFOMT. 
- Conferència sobre mètode Pold. 
- DMF: Vídeo de TM i 2 conferències de difusió. 
- Elaboració de la primera entrega del catàleg de TM amb 

informació per a l’usuari. 
- Valoració de diferents cursos sol·licitats pel Col·legi. 
- Revisió de les enquestes sobre l’interès en TM per part dels 

centres i professionals.  
Objectius 2010: 

- Seguir amb la realització de conferències divulgatives al Col·legi sobre 
diferents TM. 

- Impressió i distribució del catàleg de TM (1a entrega). 



RE 5.5/01-01
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 2 de 1 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

- Profunditzar i fer una nova enquesta sobre interessos de formació i 
coneixements de TM per part dels col·legiats. 

- Activitats pel DMF. 
- Elaborar pla de divulgació de les TM a universitats, hospitals, etc. 
- Proposar 2 cursos de formació especifica de TM durant el 2010. 

 
4. Comentaris per al coordinador de les comissions 
Es deixa una nota a la carpeta de TM amb alguns comentaris per al coordinador. 

 
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. Definir la pròxima conferència divulgativa. 
4. Elaborar el primer curs per al 2010. 
5. Precs i preguntes. 
6. Comentaris per al coordinador de les comissions. 
7. Ordre del dia de la propera reunió. 
8. Següent reunió de la Comissió. 

 
6. Següent reunió de la Comissió 
 Finalitza la reunió a les 21:15h. Es convoca la següent per al 21 de desembre 
2009 a les  20:00h. a la seu col·legial, a Barcelona. 

 


