RE 5.5/01-01
ACTA DE REUNIÓ

02/12/08

Versió 0

Pàgina 1 de 3

Comissió de TERÀPIES MANUALS

Núm. d’acta: 01/10
Assistents:
Coordinador:
Membres:

Hora d’inici: 20:00h

Juan López
August Catalan
Alexandre Aros
Xavier Labraca
Conchita Gutierrez

Data: 25/01/2010

Vicenç Mora
Amparo Baena
Pere Pallejà

Convidat/s
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Revisar els texts de les TM del catàleg que encara queden.
Definir la pròxima conferència divulgativa.
Elaborar el primer curs per al 2010.
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, 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 textos de les TM del catàleg
No hi ha temps perquè s’han comentat altres temes.
3. Definir la pròxima conferència divulgativa
S’intentarà portar a la seu del Col·legi el Sr. Jan de Laere per fer una xerrada de
neurodinàmica.
4. Elaborar el primer curs per al 2010
Realització per part d'Amparo Baena un curs de massatge a la seu del Col·legi.
L’Amparo presentarà la proposta del curs al Col·legi.
5. Precs i preguntes
www.fisioterapeutes.cat
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- Des del Col·legi es demana que col·loquem les dates de les activitats fetes
durant el 2009 i omplir el formulari de memòria d’activitats de la Comissió:
Memòria 2009:
-

Conferència sobre IFOMT (26 gener).
Conferència sobre mètode Pold (6 del juliol).
DMF: Vídeo de TM i 3 conferències de difusió (Prevenció del dolor
d’esquena en hàbits posturals. Fisioteràpia manipulativa
osteopàtica. Dolor d’esquena) (5 i 6 de setembre).
Revisió de les enquestes sobre l’interès en TM per part dels
centres i professionals (26 d’octubre).
Elaboració de la primera entrega del catàleg de TM amb
informació per a l’usuari (novembre).
Valoració de diferents cursos sol·licitats pel col·legi (durant
l’any).
Article de massatge en el Noticiari.

- S'omple el formulari dels objectius de la Comissió per al 2010.
- Seguir amb la realització de conferències divulgatives al Col•legi sobre
diferents TM.
- Impressió i distribució del catàleg de TM (1a entrega)
- Aprofundir i fer una nova enquesta sobre interessos de formació i
coneixements de TM per part dels col•legiats.
- Activitats per al DMF.
- Elaborar Pla de divulgació de les TM a universitats, hospitals, etc.
- Proposar 2 cursos de formació específica de TM durant el 2010.
- Des del Col·legi es demana entregar els currículums dels membres de la
Comissió amb el nou format.
- En Juan comenta com va anar la reunió de coordinadors.
- En Juan proposa demanar una subvenció per anar al IV Congrés
Internacional de Fisioteràpia Manual, al Brasil. L’Organització d’aquest
col·labora amb Juan subvencionant-li l’hotel a canvi d’un taller de teràpia
manual. Queda pendent per cobrir el transport, que té un valor de 1400
euros, i per al qual es demana la subvenció total o parcial a consideració de
la Junta.
- Es parla de les possibles activitats que es poden fer el durant el DMF.
6. Comentaris per al coordinador de les comissions
No hi ha comentaris per al coordinador.
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7. Ordre del Dia de la propera reunió
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Decidir què es farà el DMF.
Parlar de la conferència divulgativa de neurodinàmica.
Parlar del curs de massatge.
Precs i preguntes.
Comentaris per al coordinador de les comissions.
Ordre del dia de la propera reunió.
Següent reunió de la Comissió.

8. Següent reunió de la Comissió
Finalitza la reunió a les 22:00 h. Es convoca la següent per al 1 de març de 2010
a les 20:00 h. a la seu col·legial, a Barcelona.
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