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Comissió d’Osteopatia 

Núm. d’acta: 05/22 Hora d’inici: 20.00 h Data: 14/07/2022 

 
Assistents: 
COORDINADORA ☒ Col. 11426 Mayte Serrat López 
SOT A 
SOTSCOORDINADOR ☒ Col. 11511 Gerard Noguera 
 

MEMBRES ☐ Col. 22 Francesc 
Escarmís Costa ☐ Col. 1660 Ernest Ramon ☐ Col. 2589 August 

Catalan Baiges 
☐ Col. 3211 Eva 
Fernández  Carbonell 

☐ Col. 6099 Almudena Gil 
Garcia 

☐ Col. 8875 Carolina 
Puente Puertas 

☒ Col. 13384 Joan Marc 
Semino Moliné 

  

CONVIDATS ☐       ☐       
 

Ordre del dia 
 

1. Modificació de les propostes de formació per al 2023. 
2. Meet & Science amb la Comissió de NME.     

 
 

1.       Modificació de les propostes de formació per al 2023 
   
Es planteja fer 3 taules rodones. 

1. Maig: L'extremitat inferior i l’evidència científica 
2. Octubre: Inestabilitat cervical, embaràs i pediatria 
3. Novembre: Taula rodona: Inestabilitat cervical, embaràs i pediatria 
 
Queda pendent finalitzar les justificacions a les necessitats a les que respon, pel Gerard 
Noguera. Un cop finalitzat s’enviarà a la Roser. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
      Traslladar a Junta de 

Govern 
      

 
2.       Meet & Science amb la Comissió de NME 
Es proposa com a primera opció per dur a terme el Meet & Science d’abordatge en patologia 
cervical, a Sergi Carrelero, en cas de no poder assistir per dates, com a segona opció es planteja a 
Sergi Lucas. 

Es deixa obert un període de 5 dies (fins el 19/07/2022) per plantejar preguntes que portin a generar 
debat constructiu. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      Gerard 

Noguera 
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Precs i preguntes 
Joan Marc: Ens quins casos manipular a nivell cervical, i ens quins mobilitzar? 
Joan Marc: Ens quins casos tenir en compte la postura o altres parts de la columna en quant a la 
cervicalgia? 
Joan Marc: Sempre exercici terapèutic respecte cervicàlgia? 
Francesc: 
Quina és la importància d’un bon diagnòstic clínic abans de decidir la terapèutica adient? 
Quina és la importància de les exploracions complementàries? 
Quina és la importància del “relat” del / de la pacient/a? 
En les disfuncions/patologies mecàniques, hands on o hands off? TM/osteopatia? exercici 
terapèutic? tractament invasiu? tractament “fluidic”? tractar la patologia o el/la pacient/a? 
Sergi Carrelero: 
1. Què en penses de les lleis de fryette. 
2. És igual manipular que mobilitzar? 
3. Quin rol té la columna toràcica.  
4. Importància de la columna cervical superior. 
5. Overlapping neurològic del dolor cervical/espatlla 
 
Si el pacient té un Loop centralitzat al CAN (central autonomical network) i el moviment ho 
interpreta com una alerta, generant una disminució del to vagal, recomanaries l'exercici terapèutic 
com una primera opció? 

 
    

 

 
 

Data propera reunió 
Es convocarà nova reunió a petició dels membres de la Comissió. 

 
Gerard Noguera 
Sotscoordinador 
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