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Comissió de TERÀPIES MANUALS 

Núm. d’acta: 02/10 Hora d’inici: 20:00h Data: 01/03/10 
 

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. Decidir què es farà el DMF. 
3. Parlar de la conferència divulgativa de neurodinàmia. 
4. Parlar del curs de massatge. 
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. 

 
 

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 es firma sense cap 
problema. 

 
2. Decidir què es farà el DMF 
Creiem que és més interessant que des de la Junta es proposi l’activitat que vol 
que faci la Comissió de TM segons l’interès, espai i temps de què es disposi i per 
al DMF. Per tant la Comissió queda a disposició de la Junta per a la seva decisió. 

 
3. Parlar de la conferència divulgativa de neurodinàmia 
Com que és difícil coordinar l’agenda del Sr. Jan de Laere durant aquest any, no li 
serà possible realitzar la xerrada i que possiblement la faci el Xavi Labraca.   

 
4. Parlar del curs de massatge 
Es decideix fer un curs de massatge “Curs de tècniques generals de massatge”, 
que serà ofert per l’Amparo Baena i el Vicenç Mora i que tindrà una durada de 30 
hores; es realitzarà entre setmana, preferiblement en divendres, entre els mesos 
de setembre i octubre. 

 
5. Precs i preguntes 
 

- Es dóna de baixa definitivament al Pere Pallejà, perquè no pot assistir a les 
reunions i té altres temes a atendre. 
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- El Xavi Labraca vol demanar la subvenció per assistir al Curs de 
neurodinàmia que fa el 12 juny a la Universitat de Saragossa i fer una 
xerrada a posteriori a final de setembre. Des de la Comissió s’aprova que 
demani la subvenció.  

- El Juan Lopez proposarà fer una xerrada “Diagnòstic fisioterapèutic de les 
disfuncions estructurals lumbopèlviques en teràpia manual”, el dilluns 19 o 
el 26 d’abril de 2010. 

 
6. Comentaris per al coordinador de les comissions 
 

- Creiem que és més interessant que, des de la Junta, es proposi l’activitat 
que es vol que faci la Comissió de TM segon l’interès, espai i temps de què 
es disposi i per al DMF. Per tant la Comissió queda a disposició de la Junta 
per a la seva decisió. 

- Els responsables dels cursos i xerrades enviaran les sol·licituds pertinents 
al responsable de formació del Col·legi. 

 
 

7. Ordre del dia de la propera reunió 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Revisar les peticions de les xerrades i cursos. 
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. 

 
 

8. Següent reunió de la Comissió 
  
Finalitza la reunió a les 21.50 h. Es convoca la següent per al 12 d'abril de 2010 a 
les 20.00 h a la seu col·legial, a Barcelona. 
 

 


