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SECCIÓ TERRITORIAL DE LA CATALUNYA CENTRAL
Núm. d’acta: 31

Hora d’inici: 21.00 h

Data: 07/07/2022

Assistents:
Coordinador

Pau Moreno

Pau Farrés

Lídia Boix

Cristina Juvanteny

Sandra Rierola

Zara Ochoa

Eva Vila

Convidats
Ordre del dia
1. Feedback i impressions sobre la Jornada anual de la secció territorial.
2. DIFT 2022.
3. Difusió del nou codi deontològic del CFC a xarxes.
4. Reunió trimestral de seccions.
5. Quilometratge.
1. Feedback i impressions sobre la Jornada anual de la secció territorial
Descripció de la tasca: Les impressions van ser molt bones. Va agradar molt. Hi va haver poca
assistència tot i la divulgació que es va fer. Des de la ST no sabem què més podem fer per captar
més participació. Proposem consultar-ho a les altres seccions territorials a veure si la baixa
participació a les jornades es generalitzada a tot el territori. Hi va haver poca participació per part
dels professors de la UVic tot i divulgar-ho a la universitat i als professors. Per a pròximes activitats
i jornades, seguirem amb les mateixes estratègies de divulgació.
Tasques a realitzar.
Responsable
Data realització
La Secció
Juliol 2022
2. DIFT 2022
Descripció de la tasca:
- La Zara farà de nexe amb ADFO, Escola Estel i Sant Tomàs perquè participin a la cursa.
Potser, al ser una cursa de pagament, hi pot haver poca participació per part de les famílies.
La Zara es compromet a intentar reclutar a famílies perquè hi participin.

-

Proposem que en comptes que els inscrits paguin 5 € per recollir diners, proposem que les
associacions ADFO, Escola Estel i altres associacions no hagin de pagar i la gent que no
vingui des d’una associació, que paguin la voluntat per causes benèfiques.

-

Decidir quina foto de les que va enviar la Zara us agrada més per enviar-li a l’Alejandra. Quan
estigui decidida m’ho dieu i li responc a un correu que em va enviar directament. Per
unanimitat s’ha escollit la foto de la plaça de Vic (foto nova).

-

Demanar a la Cris si li han passat el pressupost del menjar, perquè hauríem d’enviar ja els
dos (juntament amb el de la Lídia). A principis de la setmana que bé li enviaran. El pressupost
de la Lídia ja el tenim.
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-

Durant aquest mes de juliol es posarà en contacte amb nosaltres l’empresa que muntarà la
cursa d’orientació per anar a visitar la zona i veure on els hi va millor de fer-la.

-

El dia 15 de juliol tenen Junta de Govern i decidiran si els 5 euros que es demana per
inscripció anirà tot a una mateixa associació o si cada secció haurem de triar una associació
a la qual donar els beneficis. Aquesta associació anirà afegida al cartell que ens van ensenyar
de mostra.

-

No hi ha límit d’edat a la cursa, per tant, s’hi pot apuntar tothom.

-

S’imprimiran cartells DIN A3 i DIN A4.

-

El Col·legi ha de demanar el permís a l’Ajuntament de Vic. Quan es faci difusió, etiquetar
l’Ajuntament de Vic.

Tasques a realitzar:
Responsable
La Secció

Data realització

3. Difusió del nou codi deontològic del CFC a xarxes
Descripció de la tasca:
· Nou codi deontològic aprovat el dia 30/06/2022:
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/institucional/legislacio/codi-deontologic_2022_cat_def.pdf
· Difusió a xarxes: Instagram i Twitter
Tasques a realitzar:
Responsable
Pau i Cris

Data realització
Juliol

4. Reunió trimestral

Descripció de la tasca:
Al novembre hi ha eleccions a la Junta del CFC (la Junta actual es torna a presentar).
-

L’assemblea ordinària anual ara tornarà a les capitals (Girona, Lleida i Tarragona).
S’anirà rotant cada any a una de les 4 capitals.

-

Jornades anuals: anar-les rotant a diferents regions i de diferents àmbits, l’any passat
es va fer la de l’esport a Tarragona. La idea és que aquest any es proposi una jornada
a un altre territori i d’un àmbit diferent, i així cada any.

-

Intrusisme
Va sortir una sentència del TSJ que comentava: Tot tractament sobre una
patologia l’ha de fer un sanitari. Dins el Col·legi hi ha una comissió que està lluitant
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contra l’intrusisme en la nostra professió i ens demanen ajuda des de les seccions.
Demanen una llista de centres que veiem que passa això (que realitzen tractaments
quan no són fisioterapeutes), és totalment anònim, és per a l’advocat del Col·legi per
començar a pressionar a nivell de Sanitat que tenim aquest problema i puguin
començar a actuar. És important que el centre que detectem faci publicitat que allò
que estan fent té una finalitat terapèutica, si enlloc posa la paraula ‘tractament’ o
‘finalitat terapèutica’ no poden ser denunciats perquè després la línia de
competències és molt fina. Es pot realitzar un word i anar afegint els centres que
observem amb alguna de les següents informacions: Nom del centre, nom del titular
(si es coneix), adreça i si té web o Instagram o alguna cosa (captures de pantalla).
Ho podem enviar a través de l’acta de la Secció o directament al correu
intrusisme@fisioterapeutes.cat
Es vol presentar una denúncia contra aquests centres, que estiguin repartits per tot
el territori, hi ha un pressupost aprovat per poder-ho fer.

-

DIFT: Abans del 24 de juny tenir omplert l’Excel (ja està fet). Amb el que s’hagi
guanyat amb tots els DIFT es farà una donació (a pactar a quina associació).
Pressupost aprovat, fer l’activitat a Vic l’empresa demana 1.500 euros (som els
segons més cars, Girona 1.700). En total per al DIFT es destinaran uns 9.000 euros
aprox.

-

Formació: S’està fent el programa de l’any vinent i en principi es tindran en compte
les preferències que els hi vam enviar. En general les seccions es queixen que hi ha
poca participació per part dels fisios de la zona i després el curs no s’acaba fent
(problema que havíem detectat però s’ha compartit i passa bastant a totes les
seccions; per aquest fet algunes formacions per molt que la demanem des de Vic, no
la faran perquè saben que si la proposen a Barcelona asseguren tenir més gent). A
vegades és el propi docent que diu que no vol desplaçar-se, per exemple, fins a les
terres de l’Ebre.

-

Educació a les escoles: El feedback ha estat molt bo per part de les escoles i els
fisioterapeutes. Hi ha idea de tornar-ho a fer. El que demanen ara és que quan fan la
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intervenció hi hagi una repercussió per part de l’ajuntament al qual pertany l’escola
(presentació del projecte) a les xarxes socials o mitjans de comunicació (en
ajuntaments importants). D’aquesta manera es pretén que l’estudi tingui més impacte
i poder arribar a més població. Aquest any no s’havia demanat res a canvi.
-

Guia de covid persistent; l’ha fet un grup investigador de Barcelona. A partir del
setembre es vol començar a dur a terme, una idea semblant al que s’ha fet en salut
a les escoles. Hi hauria una formació a la qual s’hi podrà apuntar tothom i t’acreditaràs
com a terapeuta covid persistent (per dir-ho d’una manera, no tenen el nom clar), qui
vulgui podrà exercir pel seu compte als seus centres i altres siguin beneficiats pel
Col·legi a través de l’associació de covid persistent.

Tasques a realitzar:
Responsable
La Secció

Data realització

5. Quilometratge
Descripció de la tasca: La JG ha decidit canviar el preu del quilòmetre de les despeses, a

partir d'ara el quilòmetre es pagarà a 0.30 €/km. S’ha de canviar segons l'exemple següent
(a la fulla de despeses on posa preu/km s’ha de canviar).
Tasques a realitzar.
Responsable
La Secció
Precs i preguntes
Aprovació de l’acta
8/07/2022
Data propera reunió
01/09/2022 a les 21.00 hores.
Coordinador: Pau Moreno
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Data realització
Juliol 2022

