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COMISSIÓ OSTEOPATIA 
Núm. d’acta: 01/19 Hora d’inici: 20.15 h Data: 6/05/2019 

 

Assistents: 

COORDINADOR        
 

MEMBRES  Francesc Escarmís  Almudena Gil  Carolina Puente 

 Manel Ramos  Joan Parera  Núria Malleu  

 Eva Fernandez  August Català  Mayte Serrat 

 Víctor Barranco    

CONVIDATS               

 
Ordre del dia 

1. Organigrama i presentació membres de la Comissió. 
2. Definir la fotografia per a la pàgina web. 
3. Repàs dels objectius. 
4. Establiment de les primeres passes a seguir, eines a emprar i distribució de tasques. 
5. Organització del calendari de les properes reunions. 
6. Precs i preguntes. 

 

1. Organigrama i presentació membres de la comissió 

Es presenten els membres de la Comissió.  
La Mayte Serrat explica el funcionament a nivell logístic, pàrquing i desplaçaments. També 
proposa com a coordinadors de la Comissió a Francesc Escarmís i a si mateixa pel període d’un 
any renovable. S’aprova per unanimitat.  

 

 

2. Definir la fotografia per a la pàgina web 

Es decideix quina podria ser una imatge per definir la Comissió d’Osteopatia a la pàgina web del 
CFC:  
https://images.app.goo.gl/8Xp2ffEQcMHXDswRA  

 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Fer el seguiment de la imatge que finalment es 
publicarà.  

 

Mayte Serrat       
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3. Repàs dels objectius 

Es llegeixen tots els objectius, s’expliquen cadascun d’ells i s’accepten per unanimitat. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

4. Establiment primeres passes a seguir, eines col·laboratives i distribució de tasques 

El Joan Parera proposa que es realitzi un registre de fisioterapeutes-osteòpates des del CFC. 
S’explica que és una tasca que la seva responsabilitat recau sobre la pròpia JG, però s’acorda 
per unanimitat que es traslladarà la proposta perquè aquesta comissió pugui tenir la màxima 
participació en la seva creació. També proposa realitzar consentiments informats per a la 
pràctica clínica habitual i per a la realització de vies internes i que serveixin de model perquè 
puguin ser utilitzats.  
Es parla de la creació d’eines a emprar: es crea un grup de WhatsApp, s’acorda la creació d’un 
Drive compartit i es realitzen propostes de divulgació (xerrades populars i xarxes socials). Es fa 
un primer plantejament per seguir-ho treballant en properes reunions.  
En Francesc Escarmís fa una contextualització de la situació actual, binomi 
ciència/pseudociències i s’acorda continuar parlant-ne a les properes reunions com a punt 
primordial per establir criteris comuns que serveixin de guia a les actuacions que proposi la 
Comissió atesa la “delicada” situació en què es troba avui en dia l’osteopatia dins i fora de la 
Fisioteràpia al nostre país.  

 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Creació del Drive.  Joan Parera       

 

5. Organització calendari 

S’acorda la data de la propera reunió per al dilluns 27 de maig a les 20.15 h.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

6. Precs i preguntes 

S’aixeca la sessió a les 22.00 h.  

 

Data propera reunió 

Dilluns 27 a les 20.15 h.  

Coordinadora: 
Mayte Serrat 

http://www.fisioterapeutes.cat/

