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Comissió d’Osteopatia 

Núm. d’acta: 02/22 Hora d’inici: 20.00 h Data: 24/02/2022 

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

MEMBRES ☐ 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. 13384 Joan Marc 
Semino Moliné 

☒ Col. 22 Francesc 
Escarmís Costa  

CONVIDATS ☐       ☐       
 

Ordre del dia 
1. Baixa membre de Comissió.  
2. Informe Justificació de l’osteopatia. 
3. Conferència o vídeo per al DM. 
4. Assignació de nous responsables del DM, la Matinal, accions divulgatives, etc. 
5. Accions formatives 2023. 
6. Estat de la Comissió i noves propostes. 
7. Crida de nous membres. 

 
1. Baixa membre de la comissió       

  Es dona de baixa de la Comissió al membre Manel Ramos. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
2. Informe Justificació de l’osteopatia 

Es debaten canvis en l’informe de la Justificació de l’osteopatia. Es dona l’aprovació per part dels 
membres de la Comissió presents i es deixen 2-3 dies de revisió abans d’enviar-ho a JG.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      Joan Marc       

 
3. Conferència o vídeo per al DM      

Es comenta amb els membres la possibilitat de realitza un vídeo seguint un full de ruta en lloc d’una 
acció formativa. S’acorda que ho decidirà el subgrup encarregat.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
                  

 
4. Assignació de nous responsables del DM, la Matinal, accions divulgatives, etc. 

En Francesc Escarmís i en Gerard Noguera assumeixen ser els responsables de la Matinal i 
d’accions divulgatives. L’Ernest i l’August segueixen com a responsables del DM.  
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5. Accions formatives 2023       
Es recorda als membres que s’ha de presentar les diferents propostes d’activitats per al 2023. 
Es decideix ajornar el DM a principis del 2023.  
Es fa un repàs de les formacions confirmades per al 2022. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
6. Estat de la Comissió i noves propostes 

Després de la reunió del subgrup es comenten les diferents tasques que es volen fer i assumir.  
1. Registre  
2. Canviar el discurs que tenen moltes escoles sobre l’osteopatia 
3. Donar més visibilitat a la Comissió 
 
1. Registre: 
- Intentar fer més atractiu el registre. 
   • Que els fisioterapeutes/osteòpates registrats tinguin accés prioritari a les formacions d’osteopatia 
del Col·legi, aplicar alguna bonificació o cursos gratuïts.  
   • Que tinguin cursos específics exclusius per a osteòpates registrats. 
   • Més cobertura pagant el mateix. 
   • Buscar convenis amb mútues que paguin un bon preu per sessió d’osteopatia. Exclusiu per a 
registrats.  
   • Tornar a fer mailing o xarxes socials explicant la importància de registrar-se pel moment que viu 
l’osteopatia.  
   • Donar visibilitat amb la placa. La Mayte ens comenta que la petició arriba a JG. 
2. Que la Comissió parli amb les diferents escoles d’osteopatia per donar un discurs més actualitzat 
i al dia amb l’evidència científica. 
3. Més visible des de la Comissió al col·lectiu a través de les xarxes socials. L’Ernest comenta que 
la seva filla pot ajudar amb el màrqueting digital. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      Traslladar a JG       

 
7. Crida de nous membres       

Després de la baixa de dos membres i l’absència d’un d’ells, s’acorda fer la crida de nous membres 
per passar a formar part de la Comissió i poder assumir noves responsabilitats per a una millor 
repartició de les tasques.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      Traslladar a JG         

 
Precs i preguntes 
S’aixeca la sessió a les 21.00 h. 

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

 
Gerard Noguera 
Sotscoordinador 
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