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Convocada a les 20:20 h. a la seu col·legial  del c/ Segle XX, 78 de Barcelona. 
 

Assistents: 
  
Coordinador:  Col. Xevi Sala                          
Membres:  Col. Ramón Aiguadé  Col. Xavier Labraca  
  Col. August Catalan  Col. Luis Daniel Paz 
  Col. Eva Martínez  Col. Ana Marquez 
  Col. Alexandre Aros  Col. Enrique Balerdi 
 
 
Convidat/s:                 
Francesc Escarmís 

 Col. Juan López  Col. Isabel Salvat 
 Col. Marc Lari 

 

   
 
La reunió s’inicia a les  amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Aclarir el tema de la Comissió d’osteopatia. 
2. Parlar del tríptic del DMF. 
3. Revisió i posada en comú dels textos TM per a les universitats. 
4. Planificar presència en actes sanitaris i/o naturals amb una carpa.  
5. Organitzar xerrades per donar a conèixer les TM a les persones del 

carrer.  
6. Precs i preguntes. 
7. Ordre del dia de la propera reunió. 
8. Següent reunió de la Comissió. 

 
 

1. Aclarir el tema de la Comissió d’osteopatia.  
 
En Francesc explica que, des del Col·legi, fa anys que es va voler formar una 
Comissió d’osteopatia per l’evolució que va tenir aquí a Espanya i ja que 
l’osteopatia, a Espanya, forma part de les funcions dels fisioterapeutes es va 
creure necessari formar una comissió per poder defensar i introduir l’osteopatia. 
La Junta se n’adona que hi ha un conflicte amb el que és conegut com a Teràpies 
manuals i que hi ha una tendència a catalogar l’osteopatia com a una professió 
independent de la Fisioteràpia i no com a una tècnica que en forma part. 
A Espanya l’osteopatia no existeix com a professió o actuació terapèutica sinó 
com a especialitat de la Fisioteràpia. 
En Juan pregunta si la Comissió ja està formada i la resposta és que s’intenta 
revifar la Comissió que en el seu dia es va començar a fer, però que està parada ja 
que els membres de la Comissió no van poder seguir per circumstàncies diverses. 



Acta Comissió de Fisioteràpia en 
TERAPIES MANUALS Núm. 12 

 DATA: 14/07/2008 Pàgina 2 de 4 

 
 

El gran problema és que el  Ministeri no s’ha decidit en com definir l’osteopatia. 
En Juan pregunta si interessa, per part del Col·legi, que existeixi aquesta Comissió 
d’osteopatia. En Francesc contesta que sí, donades les connotacions històriques 
que l’osteopatia posseeix. 
Des de la Comissió no s’entén el per què d’aquesta separació i el fet que no formi 
part de la comissió de TM com a un subgrup. 
En Marc diu que el fet que hi hagi una separació de les comissions pot ser dolent i 
confús ja que sembla que estiguin separades. 
En Ramón comenta que la Comissió d’osteopatia tenia sentit quan no existia la de 
TM, però ara no té sentit. 
En Marc no entén que l’osteopatia tingui més personalitat pròpia que les altres 
TM. 
En Francesc explica que la idea és de tirar endavant la Comissió d’osteopatia, però 
que segueixi les línies marcades pel Col·legi i després integrar-la a la Comissió de 
TM.  
L’Alejandra creu que si se li dóna poder a la Comissió d’osteopatia desprès serà 
més difícil integrar-la dins de la Comissió TM. 
En Xevi es pregunta quins objectius té la Comissió d’osteopatia i si són diferents o 
iguals que els de la de TM. 
En Francesc contesta que els objectius són com els de totes les comissions. 
Es pregunta quin és el problema de que l’osteopatia sigui un subgrup de la 
Comissió de TM. 
En Francesc comenta que interessa que l’osteopatia sigui comissió com a tal ja 
que el moment actual ho demana així i que en un futur segurament passarà a 
formar part de la de TM. 
Juan opina que des del Col·legi no es valora igual la TMO que l’osteopatia ja que 
la TMO es va integrar a la Comissió de TM com a un subgrup i l’osteopatia com 
una comissió. 
El Francesc diu que la principal funció de la Comissió de TM és fer conèixer que el 
terapeuta manual és el fisioterapeuta i que l’osteopatia és especial perquè va 
néixer diferent i abans que la Fisioteràpia i en cada país te unes connotacions 
diferents. Creu que no és el  moment oportú per a ser un subgrup. 
En Ramón opina que pot haver una duplicació de feina i que si és una comissió, la 
comunicació entre les dues serà menor que si és un subgrup. 
El Xevi diu que si la decisió que l’osteopatia sigui una comissió és inamovible 
dimiteix com a coordinador de TM i proposa fer una comissió independent. Que 
farà arribar al Col·legi una proposta de comissió. 
En Marc i en Luis s’ajunten a la proposta d’en Xevi. 
L’Alejandra, en Juan, en Ramon  i l’August no es pronuncien. 
En Ramón no entén per què es va crear una Comissió d’osteopatia i no una de TM 
i no entén per què no pot estar com a subgrup de la de TM. No entén per què s’ha 
de renunciar. 
En Juan proposa dir Comissió de TM i osteopatia, però aquest nom encara confon 
i separa  més. 
 



Acta Comissió de Fisioteràpia en 
TERAPIES MANUALS Núm. 12 

 DATA: 14/07/2008 Pàgina 3 de 4 

 
 

En Francesc no entén la posició d’en Xevi i la veu desproporcionada, de la mateixa 
manera que entén per què l’osteopatia no pot ser una comissió. 
En Juan destaca que la Comissió de TM va néixer des del col·legiat a la Junta i la 
Comissió d’osteopatia de la Junta al col·legiat, per tant, sembla que té més interès 
la de TM que la d’osteopatia.   
En Francesc creu que és un qüestió de temps que l’osteopatia formi part de la 
Comissió de TM. Ha de començar a rodar com a dues coses diferents i amb el 
temps s’haurà d’estructurar tot de nou. El fet que l’osteopatia sigui un subgrup és 
saltar-se una o dues passes. 
En Ramón veu més avantatges que inconvenients al fet que sigui un subgrup. 
En Francesc creu que aquesta postura del subgrup des de l’estructura del Col·legi 
pot ser més distorsionadora que altra cosa. 
En Marc creu que a l’hora d’unir els dos grups (TM i osteopatia) serà molt difícil 
perquè cada grup tindrà una manera de pensar i de treballar. 
En Francesc proposa fer una Comissió d’osteopatia formada per membres de la de 
TM per estar més coordinats. 
En Juan opina que des del Col·legi els interessa fer-ho així. 
En Francesc contesta que la realitat d’avui és aquesta i que la fusió ha de ser la 
Fisioteràpia. Per facilitar les feines de cadascuna és millor que treballin separades 
però paral·leles. 
A en Xevi li queda la sensació que l’opinió de la Comissió no ha comptat ni 
compta per a res i que el treball realitzat no serveix mai. 
Es recrimina al Col·legi que no s’ha comunicat res a les comissions del tema del 
Ministeri d’educació. 
Es parla de madurar la idea perquè no sigui tan visceral i perquè el grup de Yahoo 
intenti reorganitzar la Comissió. 
 

 
2. Parlar del tríptic del DMF 
 
En 2 minuts i dempeus en Francesc argumenta que el tríptic ha estat modificat i 
reduït molt pel Col·legi perquè s’entengui més, però que és la mateixa idea. L’han 
pensat per seguir la línia del Col·legi. 
Finalment queda com proposa el Col·legi canviant un títol i eliminar osteopatia 
que està repetida. El disseny queda una mica a l’aire.   
 

 
 

3. Revisió i posada en comú dels textos TM per a les universitats 
 
Per falta de temps no es pot tractar aquest tema. 
 

 
4. Planificar presència a actes sanitaris i/o naturals amb una carpa 
Per falta de temps no es pot tractar aquest tema. 
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5. Organitzar xerrades per fer conèixer les TM a les persones del carrer 
 
Per falta de temps no es pot tractar aquest tema. 
 

 
 

6. Precs i preguntes 
 

- Revisar la proposta d’activitat formativa del curs “Exploración y tratamiento 
del tejido blando”. 

     Per falta de temps no es pot tractar aquest tema. 
 

 
7. Ordre del dia de la propera reunió 
 

1. Escollir nou coordinador per a la Comissió. 
2. Revisió i posada en comú dels textos TM per a les universitats. 
3. Planificar presència a actes sanitaris i/o naturals amb una carpa.  
4. Organitzar xerrades per donar a conèixer les TM a les persones del 

carrer.  
5. Precs i preguntes. 
6. Ordre del dia de la propera reunió. 
7. Següent reunió de la Comissió. 
 

 
8. Següent reunió de la Comissió 
 
Es finalitza la reunió a les 22:40 h..Es convoca la següent per al 21de juliol a les 
20:30 h.. a la seu col·legial, a Barcelona. 
 

 
V. P. Coordinador 

 


