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Comissió d’Osteopatia 

Núm. d’acta: 01/22 Hora d’inici: 20.00 h Data: 20/01/2022 

 
Assistents: 
COORDINADORS  Col.11426 Mayte Serrat López  Col.22 Francesc Escarmís Costa 
 

MEMBRES  Col.824 Joan Parera 
Turull 

 Col.1496 Manel Ramos 
Izquierdo  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.11511 Gerard 
Noguera 

 Col.13384 Joan Marc 
Semino Moliné 

CONVIDATS               
 

Ordre del dia 
1. Renovació càrrecs coordinació. 
2. Baixa membre Comissió. 
3. FTP 2022. 
4. Estat de la Comissió. 
5. Encàrrec d’informe de Junta de Govern. 

 
1. Renovació càrrecs coordinació 
Es planteja la possibilitat i que seria desitjable renovar els càrrecs de coordinació. En Gerard 
accepta assumir la coordinació amb un període d’acompanyament. S’acorda que durant aquest 
any serà el sotscoordinador i es renova el càrrec de coordinadora del grup a Mayte Serrat per fer 
aquesta tasca d’acompanyament. 

 
2. Baixa membre Comissió 
Es dona de baixa de la Comissió en Joan Parera. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Traslladar a CFC.        

 
3. FTP 2022 
S’acorda proposar l’Ernest per la comunicació d’aquesta Comissió amb el tema: Fisioteràpia vs 
osteopatia: la reconciliació és possible? 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
        

 
4. Estat de la Comissió 
Es debat sobre l’estat de la Comissió, les tasques fetes fins ara i les que es volen fer i assumir. Es 
planteja un subgrup de treball format per en Francesc, l’Ernest, el Gerard i l’August per parlar i 
acordar accions a portar a terme sobre l’estat actual de l’osteopatia dins de la fisioteràpia. S’anima 
a tots els membres de la Comissió a fer propostes de les accions que els agradaria portar a terme 
a fi de seguir defensant una osteopatia dins la fisioteràpia. 
Es comenta que no acaba de funcionar el registre. En Francesc se’n seguirà ocupant i mantindrà 
a tots els membres informats del seu procés. 
L’Almudena s’ocuparà de les accions formatives juntament amb en Manel. 

Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
             

 
5. Encàrrec d’informe de JG 
El company Joan Marc és qui porta endavant l’informe demanat per JG. No ha pogut assistir a la 
reunió. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
             

 
Precs i preguntes 
En no haver-hi preguntes s’aixeca la sessió a les 22.00 h. 

 
Data propera reunió 
Es convocarà nova reunió a petició dels membres de la Comissió o durant el segon quadrimestre 
del 2022. 

 
Mayte Serrat 
Coordinadora 
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