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COMISSIÓ OSTEOPATIA 
Núm. d’acta: 2 Hora d’inici: 20.15 h Data: 27/05/2019 

 

Assistents: 

COORDINADORS  Mayte Serrat                        Francesc Escarmís 
 

MEMBRES  Víctor Barranco  Almudena Gil  Carolina Puente 

 Manel Ramos  Joan Parera  Núria Malleu  

 Eva Fernández  August Català   

CONVIDATS               

 
Ordre del dia 

1. Debat/visualització d’enllaços. 

2. Situació actual de l’osteopatia. 

3. Cronograma. 

4. Precs i preguntes. 

 

1. Debat/visualització d’enllaços 

Es varen passar tot un seguit de’enllaços sobre la situació actual de l’osteopatia a Espanya, veus 
en contra i a favor de l’osteopatia i de l’osteopatia dins de la Fisioteràpia. 
 
Fisioterapia Osteopatía en España https://www.youtube.com/watch?v=bUVjqfwK6yo 
 
Posició del CFC https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/comunicacio/noticiari/noticiari-120.pdf 
 
Terapias peligrosas parasitando la salud 2017  
https://www.youtube.com/watch?v=EYunbJlNYmA 
 
#Stop 4. La osteopatía a juicio  
https://www.youtube.com/channel/UCORx34_XRcUj-Lzpp7E6OWA 
 
Resolución Consejo 2/2019 sobre la osteopatía 
https://www.consejo-fisioterapia.org/adjuntos/legislacion/legislacion_54.pdf 
 
Noticia AEF. El fisioterapeuta. 
http://www.aefi.net/Portals/1/pdf-el-fisioterapeuta/ElFisioterapeuta229.pdf 
 
Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias (Ministerio) 
https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Plan%20Protecci%C3%B3n%20frente%20ps
eudoterapias.pdf 
 
#coNprueba https://www.conprueba.es/ 
 
Curar-se en salut 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/curar-se-en-salut/video/5854374/ 
 
ROE http://www.osteopatas.org/ 
 
ROFE https://www.rofe-do.com/es/ 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=bUVjqfwK6yo
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/comunicacio/noticiari/noticiari-120.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EYunbJlNYmA
https://www.youtube.com/channel/UCORx34_XRcUj-Lzpp7E6OWA
https://www.consejo-fisioterapia.org/adjuntos/legislacion/legislacion_54.pdf
http://www.aefi.net/Portals/1/pdf-el-fisioterapeuta/ElFisioterapeuta229.pdf
https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Plan%20Protecci%C3%B3n%20frente%20pseudoterapias.pdf
https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Plan%20Protecci%C3%B3n%20frente%20pseudoterapias.pdf
https://www.conprueba.es/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/curar-se-en-salut/video/5854374/
http://www.osteopatas.org/
https://www.rofe-do.com/es/


 

ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina 2 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Articles en pdf: 
- Escrito a los consejeros CGCFE 

- Incoherencias en osteopatía 

- Norma AENOR 

- SEFIMA 

 
APETP http://www.apetp.com/index.php/osteopatia/ 
 
Ep. 3: Osteopatía y pensamiento crítico, con Rubén Tovar http://www.ivoox.com/36316284 
 

 

2. Situació actual de l’osteopatia 

En Francesc Escarmís fa una posada al dia de l’osteopatia: ciència vs pseudociència, escrit 
APETP, àmbit convencional vs no convencional, origen de l’osteopatia a Espanya, Ordre CIN, 
ROE amb la defensa de l’osteopatia independent i com a professió sanitària de primera intenció, 
posició AEF, Confederació i Consejo i de les diferents escoles d’osteopatia, norma UNE. Es debat 
i es decideix fer un treball d’actualització per a la propera reunió, seguint en contacte pel grup amb 
totes les notícies que es vagin publicant. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 
 

 

       

 

3. Cronograma 

No s’acorda. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
 

4. Precs i preguntes 

S’aixeca la sessió a les 22.00 h.  
 

 
 

Data propera reunió 

22 de juliol. 
 

 
Coordinadora 
 
Mayte Serrat 
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