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Teràpies Manuals

Núm. d’acta: 02/11
Assistents:
Coordinador:
Membres:

Convidat/s

Hora d’inici: 20.20 h

Juan López
August Catalan
Xavier Labraca
Amparo Baena

Data: 29/06/11

Vicenç Mora

Marc Lari

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Aclarir dubtes amb el coordinador.
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. Aclarir dubtes amb el coordinador
-

Què ha passat amb el catàleg? El Marc diu que preguntarà què ha passat i en quin
punt està.
El Juan manifesta que les comissions han de tenir més poder de decisió i més pes
dins del Col·legi.
L’Amparo manifesta que la visió que tenia de les comissions des de fora no és la
mateixa que s’ha trobat un cop està a dins.
La Junta ha de derivar més coses a les comissions.
Es critica la manera de muntar les jornades de teràpies manuals, perquè no es va
comptar amb la Comissió de TM.
Es proposa unificar comissions perquè el treball sigui més rentable per a tots.
La Comissió vol que s’expliqui com funcionarà i quines responsabilitats tindrà per
decidir el camí a seguir.
S’anuncia al coordinador que s’ha creat una associació espanyola de teràpies
manuals (ASEMAN) per tal de poder actuar juntament amb el Col·legi.
A la reunió de coordinadors es va comentar de fer un consentiment informat per a
aquells procediments que siguin perillosos o invasius en les tècniques habituals de
la nostra professió. Es demana que des de la Comissió es pensi en tècniques que
puguin necessitar aquest tipus de consentiment.

3. Precs i preguntes
-

Sense interès.
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4. Comentaris per al coordinador de les comissions
-

Es recorda al coordinador que doni de baixa l’Alejandra Aros de la Comissió de
TM.
Es demana l’última acta de la Comissió amb data 19-01-2011, que no està a la
carpeta.

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

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
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 21:50h.
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