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Comissió de TERÀPIES MANUALS

Núm. d’acta: 06/10
Assistents:
Coordinador:
Membres:

Hora d’inici: 20.00 h

Juan López
August Catalan
Alejandra Aros
Xavier Labraca
Amparo Baena

Data: 04/10/10

Vicenç Mora

Convidat/s
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Realitzar la Memòria del 2010 i fer els objectius per al 2011.
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.
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. Realitzar la Memòria del 2010 i fer els objectius per al 2011
Objectius 2010:
- Seguir amb la realització de conferències divulgatives del Col·legi sobre diferents
TM.
- Impressió i distribució del catàleg de TM (1a entrega).
- Aprofundir i fer una nova enquesta sobre interès en 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.
Memòria 2010:
23/01/2010 Conferència de Posturologia a càrrec de Pere Pallejà.
03/05/2010 Xerrada de “Diagnòstic fisioterapèutic de les disfuncions estructurals
lumbopèlviques” per part d’en Juan López a la seu del Col·legi
31/05/2010 Presentació del curs de Tècniques de massatge, que es va tornar per
canviar el disseny.
16/07/2010 Xerrada de Jan de Laere de neurodinàmia a la seu del Col·legi.
24/11/2010 Conferència en les Jornades de TM el mes novembre 2010 a càrrec de
Juan López.
Entrega de la 1a fase del catàleg.
Objectius 2011:
- Proposar 2 temes per fer minicursos possiblement “Diagnòstic manual diferencial
del túnel carpià” i “Tècniques d’exploració muscular”.
www.fisioterapeutes.cat
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-

Realitzar 2 conferències a la seu del Col·legi.
Escriure 1-2 articles per a la revista del Col·legi.

3. Precs i preguntes
- Es comenta l’acta de la reunió de coordinadors.
4. Comentaris per al coordinador de les comissions
- No hi ha cap cometari.
5. Ordre del dia de la propera reunió
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Concretar els programes dels minicursos.
3. Repartir tasques de la Comissió.
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.
6. Següent reunió de la Comissió
Finalitza la reunió a les 21.40 h. Es convoca la següent per al 17 de novembre de 2010 a
les 20.00 h. a la seu col·legial, a Barcelona.
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