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Comissió de TERÀPIES MANUALS

Núm. d’acta: 03/10
Assistents:
Coordinador:
Membres:

Hora d’inici: 20:00h

Juan López
August Catalan
Alexandre Aros
Xavier Labraca
Conchita Gutierrez

Data: 12/04/10

Vicenç Mora
Amparo Baena

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

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Revisar les peticions de les xerrades i cursos.
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 l’última reunió, s’aprova i es firma sense cap
problema.
2. Revisar les peticions de les xerrades i cursos
-

Queda lligada la xerrada de Jan de Laere de neurodinàmia i es presenta la
documentació necessària al Col·legi per poder-la realitzar.
Es confirma la xerrada de “Diagnòstic fisioterapèutic de les disfuncions
estructurals lumbopèlviques” per part d’en Juan López el dia 3 maig a la
seu del Col·legi.

3. Precs i preguntes
-

-

Es parla sobre la presentació de la documentació per demanar les
subvencions de dos dels membres de la comissió que volen assitir a un
congres i s’aproven les dues propostes. En el cas que durant l’any, hi hagi
mes peticions d’ajuts econòmics i que la Junta cregui que sí és adequada
l’ajuda, es repartirà la primera ajuda que s’ha donat per part de la Junta
entre tots els beneficiaris.
Es recorda als membres de la comissió que no han enviat el currículum al
Col·legi, i que l’enviïn el mes aviat possible.
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4. Comentaris per al coordinador de les comissions
-

Recordem a la Junta que estem a la seva disposició per fer alguna activitat
el DMF atesa la reducció de temps de la jornada.
Si fos possible ens agradaria saber com va la impressió del catàleg de TM.

5. Ordre del dia de la propera reunió
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Proposta formativa d’un curs 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.

6. Següent reunió de la Comissió
Finalitza la reunió a les 21.50 h. Es convoca la següent per al 31 de maig de 2010
a les 20.00 h. a la seu col·legial, a Barcelona.
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