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Comissió de TERÀPIES MANUALS 

Núm. d’acta: 04/10 Hora d’inici: 20.00 h Data: 31/05/10 
 

Assistents: 
Coordinador:  Juan López     
Membres:  August Catalan 

 Alejandra Aros 
 Xavier Labraca 
 Conchita Gutierrez 

 Vicenç Mora 
 Amparo Baena 
  
  

 
 
 
 

Convidat/s      
 

Ordre del dia: 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Decisió sobre les subvenciones atorgades. 
3. Proposta formativa d’un curs al Col·legi. 
4. Valoració de les activitats realitzades pel Col·legi. 
5. Clarificació de les competències de la Comissió. 
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. Decisió sobre les subvencions atorgades 
Es decideix repartir la quantitat concedida (800 €) a parts iguals per als dos 
sol·licitants de les dues activitats.  

 
3. Proposta formativa d’un curs al Col·legi 
En Vicenç comenta que la sol·licitud del Curs de tècniques generals de massatge 
ha estat dut a terme correctament i que encara no tenim resposta per part del 
Col·legi. 

 
 4. Valoració de les activitats realitzades pel Col·legi 

• Xerrada de diagnòstic: Des de la nostra perspectiva, creiem que hi va haver 
una bona assistència i una bona acollida, els assistents van manifestar la 
voluntat de realitzar formació d’aquesta matèria per part del Col·legi. Arran 
d’aquest interès, recollim la proposta per fer un Curs de diagnòstic en 
Fisioteràpia i decidim fer la proposta formal a la Junta perquè doni el 
vistiplau al curs que proposarem des de la Comissió. 

• Curs de embenat neuromuscular: El membre de la Comissió que hi va 
assistir considera que el nivell no va estar a l’alçada de les expectatives, va 
ser una mica fluix o molt bàsic. 
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5. Clarificació de les competències de la Comissió 
Detectem que es prenen iniciatives de formació o jornades en àrees de teràpia 
manual, com ara la Jornada de Teràpies Manuals que tindrà lloc el proper 
novembre, de les quals no en sabem res de forma oficial. Creiem que una de les 
funcions bàsiques d’aquesta Comissió hauria de ser la de consultors d’aquestes 
activitats. 

 
6. Comentaris pel coordinador de les Comissions 

1. Abans de Setmana Santa varem enviar la proposta de realitzar un Curs de 
massatge mitjançant els formularis oficials i vam rebre la confirmació de la 
recepció de la documentació per part de Diego. A data d’avui no hem rebut 
la confirmació per part del Col·legi.  Preguem resposta de la proposta el 
més aviat possible. 

2. Realitzem la proposta de fer un Curs de diagnòstic en Fisioteràpia i 
sol·licitem que la Junta ens faci saber si està d’acord per poder elaborar el 
programa corresponent.   

3. En resposta a la pregunta enviada a la Comissió per part d’una 
fisioterapeuta, i que fins ara no la hem pogut respondre, pensem que en 
realitat no és una pregunta directa, si no una manifestació del seu 
desconeixement sobre com orientar-se en el camp de les teràpies manuals, 
per la qual cosa sol·licitem al coordinador que li respongui que faci 
qualsevol curs d’introducció de massatge com a eina fonamental; en aquest 
sentit pot mirar la pàgina web de e-fisioterapia i escollir el que més li 
convingui.  

4. Sol·licitem de la Junta que ens clarifiqui si entre les nostres atribucions 
està la de ser òrgan consultor per a les iniciatives del Col·legi per a les 
activitats de teràpia manual com, per exemple, les Jornades de Teràpia 
Manual del mes de novembre. 

5. Continuem sense rebre cap encàrrec per al Dia Mundial de Fisioteràpia tal i 
com vam sol·licitar, us recordem que estem a l’espera.  

 
7. Ordre del dia de la propera reunió 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Revisió de les respostes del coordinador a les preguntes realitzades. 
3. Propostes de noves activitats. 
4. Precs i preguntes. 
5. Comentaris per al coordinador de les Comissions. 
6. Ordre del dia de la propera reunió. 
7. 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 28 de juny de 2010 
a les 20.00 h a la seu col·legial, a Barcelona. 

 


