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COMISSIÓ OSTEOPATIA 
Núm. d’acta: 01/20 Hora d’inici: 20.15 h Data: 22/10/2020 

 

Assistents: 

COORDINADORS  Mayte Serrat  Francesc Escarmís 
 

MEMBRES  Carolina Puente  Almudena Gil  Nuria Manlleu 

 Manel Ramos  Joan Parera  

 Eva Fernández  August Català  

CONVIDATS               

 
Ordre del dia 

1. Dia Mundial de l’Osteopatia. 

2. Formació en osteopatia per a col·legiats.  

3. Congressos. 

4. Registre d’osteopatia. 

5. Precs i preguntes. 

 

1. Dia Mundial de l’Osteopatia 

Debat sobre el Dia/es Mundial de l’Osteopatia i proposta d’idees per fer alguna activitat (xerrades, cicles de 
conferències, material gràfic per fer difusió a xarxes socials, col·laboració amb altres comissions…): 

- Es proposa mantenir el Dia Mundial de l’Osteopatia, el 22 de juny. 
- Com a punt de partida, es proposa realitzar una xerrada per contextualitzar l’osteopatia en el marc de 

la Fisioteràpia.  

- Acordem escollir una data abans del dia mundial per fer la presentació de la Comissió d’Osteopatia al 
col·lectiu de fisioterapeutes i osteòpates amb el motiu del dia mundial. 

 

2. Formació en osteopatia per a col·legiats 

Es planteja formació en el àmbit del raonament clínic. S’acabarà de determinar a la propera reunió. 
També es planteja fer un cicle de conferències tant per als col·legiats com dirigits a la població en general. A 
la propera reunió es determinaran temàtiques, responsables i possibles dates a proposar. 

 

3. Congressos 

Assistència subvencionada a congressos tant nacionals com internacionals per després reportar la informació.  
Es comunicarà si surt algun congrés interessant, de moment no hi ha propostes. 

 

4. Registre d’Osteopatia 

Restem a l’espera del redactat definiu de la Junta de Govern per convocar una reunió. 

 

5. Precs i preguntes 

 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Data propera reunió 
16/11/20 a les 20.30 h. 

 
 
Coordinadora 
 
Mayte Serrat 
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