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COMISSIÓ OSTEOPATIA 
Núm. d’acta: 02/21 Hora d’inici: 20.30 h Data: 18/03/2021 

 

Assistents: 

COORDINADORS  Mayte Serrat                        Francesc Escarmís 
 

MEMBRES  Carolina Puente  Almudena Gil   

 Manel Ramos  Joan Parera  

 Eva Fernández  August Català  

CONVIDATS               

 
Ordre del dia 

1. Cicle de conferències i matinal formativa. 

2. Registre d’Osteopatia. 

3. Precs i preguntes. 

 

1. Cicle de conferències i matinal formativa 

Es parla sobre la proposta de cicle de conferències i la matinal formativa que van fer en Joan i en 
Manel i s’aproven per unanimitat. S’adjunten els tres formularis corresponents a cada activitat 
formativa: 

- Proposem la conferència per al dia 22 de maig al matí, que serà impartida pel fisioterapeuta-
osteòpata Eduard Vilar, professor de l’EUF Blanquerna i de l'Escola d'Osteopatia de 
Barcelona, expert en el tractament del sòl pelvià. L'objectiu de la conferència serà donar a 
conèixer les possibilitats que pot tenir l'osteopatia en el terreny de la infertilitat. Es parlarà 
de l'abordatge del problema tant en el cas de l'home com en la dona, i com la intervenció 
mitjançant la teràpia manual osteopàtica pot afavorir el procés de fertilitat. 

- Proposem la conferència per al dia 25 de setembre al matí, que serà impartida pel 
fisioterapeuta-osteòpata Francisco Bautista, professor de la Universidad Europea de 
Valencia i de la Escuela Internacional de Osteopatía de Madrid, expert en neurodinàmia.  
L'objectiu de la conferència serà donar a conèixer les possibilitats que pot tenir l'osteopatia 
en el terreny de la sensibilització amb la utilització de tècniques de neurodinàmia i de teràpia 
manual osteopàtica. 

- I Matinal d’Osteopatia 11/12 

 

2. Registre d’Osteopatia 

Es fa una proposta per a l’aprovació de JG dels avantatges que es podrien anomenar des del 
Col·legi pel fet d’estar al Registre d’Osteopatia: 

 Facilitar un distintiu similar a les plaques de col·legiat que us proporcionen per posar 
en les vostres consultes, a aquells i aquelles fisioterapeutes que estiguin inscrits al 
registre. L'objectiu d'aquest distintiu és facilitar el coneixement del ciutadà que acudeix 
a consulta que està sent tractat per un professional sanitari degudament format i que ha 
passat uns filtres de qualitat que el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha revisat. 
D'aquesta manera ajudem a diferenciar d'aquells professionals no sanitaris i que, per tant, 
no poden tractar legalment patologies o que sent sanitaris no han rebut formacions que 
compleixin uns mínims de qualitat. 

 Inscripció preferencial per a xerrades, ponències i conferències que versin sobre 
temàtica d'osteopatia organitzades pel Col·legi. 
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 Inscripció preferencial i accés a descomptes exclusius per als seminaris i cursos de 
postgrau d'osteopatia que s'ofereixin des del Col·legi. 

 

3. Precs i preguntes 

En no haver-hi preguntes, s’aixeca la sessió a les 21.30 h. 

 

Data propera reunió 

27/05/2021 a les 20.30 h. 

 
Coordinadora 
 
Mayte Serrat 
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