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Comissió de TERÀPIES MANUALS

Núm. d’acta: 01/11
Assistents:
Coordinador:
Membres:

Hora d’inici: 20.00 h

Juan López
August Catalan
Alejandra Aros
Xavier Labraca
Amparo Baena

Data: 19/01/11

Vicenç Mora

Convidat/s
Ordre del dia:
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.
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. Concretar els programes dels minicursos
- En Xavi Labraca enviarà al Col·legi la sol·licitud per fer el minicurs de “Diagnòstic i
tractament manual diferencial del túnel carpià” durant el mes de març.
- En Juan López enviarà al Col·legi la sol·licitud “Diagnòstic fisioterapèutic i
raonament clínic en lesions musculars” durant el mes de maig.
3. Repartir tasques de la Comissió
S’intentarà que la representació de la Comissió de TM a les reunions dels coordinadors
que es fa trimestralment a la seu del Col·legi, es vagi alternant entre els membres de la
Comissió per no carregar-ho sempre a la mateixa persona.
4. Precs i preguntes
- Es parla sobre els comentaris del catàlegs fets pel Diego Borras.
- L’Alejandra Aros comenta que es dóna de baixa a la Comissió per motius
personals.
5. Comentaris per al coordinador de les comissions
- Els horaris dels minicursos poden ser pel matí? I quin horari tenen?
- Com que creiem més oportú que les dimensions de les fitxes del catàleg siguin de
100 x 210 mm, no veiem la possibilitat de què en un full d’aquestes dimensions hi
càpiga la informació de dues tècniques diferents, ja que l’explicació d’una tècnica,
la foto pertinent, el logotip del Col·legi, la direcció, el telèfon, el correu electrònic....
ocuparan les 2 cares.
- Les imatges que s’han de posar a les fitxes seria millor que les obtingués el
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Col·legi pel tema de la protecció d’imatges i atès que nosaltres no tenim accés a
una base d’imatges. En el cas que alguna imatge fos impossible d’obtenir, la
realitzaríem nosaltres.
Donar de baixa de la Comissió a l’Alejandra Aro i a la Conchita Gutierrez.
Donar d’alta a la Comissió en Xavi Labraca.

6. Ordre del dia de la propera reunió
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Valorar resposta del Col·legi dels minicursos.
3. Valorar resposta del Col·legi sobre el catàleg.
4. Comentar l’horari dels minicursos i proposar un curs de “Tractament de la
torticolis amb Mitchelle” i un de “L’abordatge del TGO”.
5. Preparar la reunió dels coordinadors.
6. Valorar la continuïtat de la Comissió de TM.
7. Precs i preguntes.
8. Comentaris per al coordinador de les comissions.
9. Ordre del dia de la propera reunió.
10. Següent reunió de la Comissió.
6. Següent reunió de la Comissió
Finalitza la reunió a les 21.30 h. Es convocarà la següent reunió d’acord amb la data de
la reunió de coordinadors
a les 20.0 0h. a la seu col·legial, a Barcelona.
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