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COMISSIÓ OSTEOPATIA 
Núm. d’acta: 03/21 Hora d’inici: 20.30 h Data: 27/05/2021 

 

Assistents: 

COORDINADORS  Mayte Serrat                         Francesc Escarmís 

 
MEMBRES 

 Carolina Puente  Almudena Gil 

 Manel Ramos  Joan Parera 

 Eva Fernández  August Català 

CONVIDATS               

 

Ordre del dia 

1. Accions formatives 2022. 

2. Actualització web Registre d’osteopatia. 

3. Infografia. 

4. Precs i preguntes. 

 

1. Accions formatives 2022 

Es fa una actualització de les formacions confirmades per aquest 2021. 

 Com pot ajudar l'osteopatia a les parelles amb problemes de fertilitat? (Eduard Vila) 

 Disfunción de movilidad neural en los procesos de sensibilización (Francisco Bautista) 

 I Matinal d'osteopatia4h (Joan Parera i Manel Ramos) 
 
Per al 2022 propostes amb possibles ponents encara no contactats: 
 

 Febrer-març: Xerrada Pediatria (Almudena Cid). 

 Maig-juny: Xerrada ATM (Carme Baca/Ana Montmany). Responsable: Manel Ramos. 

 21 de juny Dia Mundial Osteopatia. Responsables: Carol/August/Eva. 

 Setembre-octubre: Formació tractament de la frontissa (Gerard Àlvarez). Responsable: Joan 
Parera. 

 Desembre: II Matinal (Joan Parera/Manel Ramos). 
 

 

2. Actualització web Registre d’osteopatia 

L’Alejandra va demanar a la Comissió passar un text amb les condicions i instruccions que fan falta 
per poder accedir al Registre de fisioterapeutes que practiquen osteopatia. En Francesc ha fet una 
proposta i la passarà a tota la Comissió per la nostra revisió i aprovació. 
Es comenta també la poca participació al registre. Es comenta que el col·legiat manifesta que no 
sap per què ha de fer el registre (amb la gestió que comporta) si no té cap “benefici”. Amb els criteris 
del registre es va fer una proposta de possibles avantatges que es recuperarà per tornar a passar a 
JG per a la seva aprovació (Joan Parera). 
 
Es realitzarà una proposta de consentiments informats, per manipulació cervical (Joan Parera) i vies 
internes (Almudena Gil), que constava en la proposta original dels beneficis d’estar inscrit al registre. 

 

3. Infografia  

En Francesc justifica els punts que ens demana el Col·legi sobre la infografia feta i es consensua 
el contingut. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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4. Precs i preguntes 

En no haver-hi preguntes s’aixeca la sessió a les 22.30 h. 

 

Data propera reunió 

Dijous 15 de juliol a les 20.00 h. 

 
Coordinadora 
 
Mayte Serrat 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/

