FUNDACIÓ
d’Osteopatia de Barcelona
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QUI SOM?
La Fundació d’Osteopatia de Barcelona (FOB) és una institució sense ànim
de lucre que té per objectiu principal impulsar l’Osteopatia com a professió
d’identitat pròpia i de primera intenció.

QUÈ ÉS L’OSTEOPATIA?
L’Osteopatia és una disciplina de la salut que es basa en el contacte manual pel
diagnòstic i el tractament i té com a objectiu garantir el millor funcionament del cos.
L’Osteopatia vetlla per proporcionar un equilibri i una bona relació entre les diferents
parts i sistemes de l’organisme. Així, té en compte els problemes mecànics del
cos en relació al benestar de l’individu i treballa sobre la mobilitat de les diferents
estructures anatòmiques per restaurar la funció òptima d’aquestes
i de l’organisme en general.
S’examina l’individu en el seu conjunt i es busca sempre la causa del trastorn o de la
disfunció a través d’una aproximació holística i no simptomàtica.
La pràctica osteopàtica, en la seva intervenció sobre l’esquelet, múscul i teixit
connectiu abasta disfuncions estructurals, viscerals, neurològiques, endocrines i
immunològiques.

OBJECTIUS DE LA FOB
Promoure l’Osteopatia
de manera regulada i
que sigui realitzada per
professionals degudament
qualificats.
Impulsar la recerca en
Osteopatia amb la voluntat
d’augmentar la base
científica del coneixement
osteopàtic.

Ser referents en la
formació acadèmica
universitària osteopàtica.
Promoure la formació
continuada amb docents
de referència tant en l’àmbit
nacional com internacional.

Portar a terme
projectes d’acció social
que facin accessible els
tractaments osteopàtics
a infants i adults que
no puguin assumir un
tractament per motius
socioeconòmics.

Divulgar l’osteopatia a
totes les àrees de la societat.

Per tal de poder assolir aquests objectius, des de la FOB actuem en quatre àmbits
diferenciats: acadèmic, assistencial, recerca i acció social.
*La FOB està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i es regeix per les normes legals i reglamentàries que s’apliquen pels estatuts
propis. Des del gener del 2006 està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2.290 tot i així inicia el seu
funcionament el 2001 quan va néixer com a Escola d’Osteopatia de Barcelona.

ÀMBIT ACADÈMIC
Des del 1999 s’imparteixen els estudis d’Osteopatia a
l’Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB). La institució
compta des dels seus inicis amb la col·laboració i
l’assessorament acadèmic de l’European School of
Osteopathy (ESO) i el 2010 s’estableix un conveni de
col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona
School of Management amb l’objectiu d’impartir de manera
conjunta l’actual Màster en Osteopatia.

El 2010 neix l’Advanced Osteopathy Barcelona (AOB),
una entitat que promou la formació de postgrau i
contínua en Osteopatia i que dóna resposta a la
necessitat d’especialització en els diferents abordatges
clínics un cop finalitzats els estudis d’Osteopatia.

Dins d’aquest àmbit, la FOB destina part dels seus fons
per finançar una sèrie de beques i ajuts per als estudiants
del Màster en Osteopatia de l’EOB.

ÀMBIT ASSISTENCIAL
L’any 2008 s’inaugura la Clínica d’Osteopatia de Barcelona
(COB), un centre assistencial dedicat a la prestació de
tractament osteopàtic. A la COB hi ha un equip de més de
20 professionals especialitzats en diferents àrees:
abordatge del dolor, esport, pediatria i embaràs.
A més a més, un dels objectius prioritaris de la COB és
el d’oferir un espai docent pels estudiants del Màster en
Osteopatia de l’EOB pioner en tot l’Estat espanyol.
Actualment, la COB disposa d’una seu al Carrer Santaló 134
de Barcelona i la Unitat Assistencial de Sant Just (UASJ) a
la Rambla Modolell 6 de Sant Just Desvern.
Dins d'aquest àmbit, la FOB té un Programa
Professionalitzador d'Osteopatia (PROFOST). El PROFOST
fomenta des del 2011 l’accés i desenvolupament laboral
d’osteòpates recentment titulats del Màster d’Osteopatia de
l'EOB a través del guiatge i el suport d’un tutor sènior durant
la durada del programa que es desenvolupa a la COB.

ÀMBIT DE RECERCA
La FOB promou la recerca en Osteopatia amb la voluntat
d’augmentar la base científica del coneixement osteopàtic.
Actua com a promotor de projectes de recerca innovadors ja
siguin de l’àmbit acadèmic de l’EOB com d’altres sectors.

ÀMBIT D’ACCIÓ SOCIAL
La FOB disposa d’un Servei d’Osteopatia Solidària (SOS)
l’objectiu del qual és oferir tractament osteopàtic a infants i
adults sense recursos i/o amb risc d’exclusió social.
D’aquesta manera treballem, de la mà d’altres entitats socials
i organismes públics, per millorar la salut i qualitat de vida de
les famílies amb més dificultats, ja que en la mesura que la
salut de la persona millora, les seves capacitats per entomar les
dificultats de l’entorn augmenten.
Infants: Des del 2009 el Servei de Pediatria Solidària (SPS).
Adults: Des del 2015 el Servei d’Adults Solidari (SAS).
Paral·lelament dins de l’Espai Docent de la COB s’inicia el
2013 la campanya “Que no t’aturin!”, oferint tractament per
a persones en situació de desocupació.

Cada gest
compta,
col·labora
amb nosaltres
Fes-te voluntari!
Si ets osteòpata titulat i vols apropar l’Osteopatia a aquelles persones que es
troben en una situació de dificultat pots col·laborar amb la FOB com osteòpata
voluntari en el SOS.
Informa’t!

fob@eobosteopatia.com www.fundacioosteopatiabcn.com

Fes qualsevol aportació!
Si vols col·laborar i no saps com fer-ho, pots enviar-nos un correu electrònic a
fob@eobosteopatia.com. T’explicarem totes les propostes de col·laboració per a
persones, entitats, empreses...
O bé pots realitzar un donatiu a:
ES38 2100 1176 1202 0005 0923

que els nens
He de reconèixer
t constant
fon
a
del SPS són un
a lliçó de vida
un
i
e
tg
ta
en
en
d’apr
ent que fas.
en cada tractam
Eva Veloso,
coordinadora
S.
i voluntària del SP

Crec que almenys, una
vegada a la vida, hem de
ser capaços de donar el
que tenim sense esperar
res a canvi. Et fa ser molt
més conscient d’allò que
tens per oferir i et fa créixer
com a persona.
Anna Torné,
coordinadora i
voluntària del SAS.

COL·LABOREM AMB

On som?
Clínica d’Osteopatia
de Barcelona

Rambla Modolell 6, Local 1
08960 Sant Just Desvern
Tel.: 93 480 32 61 • 93 480 32 58

C/ Santaló 134
08021 Barcelona
Tel.: 93 269 48 19 • Móvil: 629 33 07 87
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Servei d’Osteopatia Solidària
Seu Ciutat Vella Fundació Albert
C/ Consolat de Mar 45
08003 Barcelona
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Seu Fundació d’Osteopatia
de Barcelona

FUNDACIÓ D’OSTEOPATIA DE BARCELONA
fob@eobosteopatia.com
www.fundacioosteopatiabcn.com

Segueix-nos!
@FOB_BCN

Fundacio.Osteopatia.Barcelona
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