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Comissió de TERÀPIES MANUALS 

Núm. d’acta: 05/10 Hora d’inici: 20:00h Data: 28/06/10 
 

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. 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. 

 
 

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. Revisió de les respostes del coordinador a les preguntes realitzades 
 

- Amb les respostes realitzades pel Gabriel Liesa a la Comissió, li queden 
clars els dubtes que tenia. 

- A causa que el dia en què es realitza el DMF, cap membre de la Comissió 
de TM pot assistir a l’acte que es realitzi.  

- Creiem que seria interessant que un dia tan assenyalat com el DMF es 
poguessin repartir exemplars del catàleg realitzat per aquesta comissió, de 
tal manera que es pogués fer una bona difusió de les TM. 

 
 

3. Propostes de noves activitats 
 
S’elaborarà un programa pel Curs de Diagnòstic de Fisioteràpia que realitzaria el 
Juan López per presentar a la Junta i que aquesta pugui valorar i aprovar. 
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4. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
 

 
 

5. Comentaris per al coordinador de les comissions 
 
No n’hi ha. 
 

 
 

6. Ordre del dia de la propera reunió 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Revisar el programa del Curs Diagnòstic de Fisioteràpia. 
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. 

 
 

7. Següent reunió de la Comissió 
  
Finalitza la reunió a les 21.50 h. Es convoca la següent per al 26 de juliol de 2010 
a les 20.00 h a la seu col·legial, a Barcelona. 
 

 


