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En el següent document recollim les accions i activitats
realitzades per l’Observatori de Gènere del Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya (CFC). Recordem que
l’Observatori de Gènere és un òrgan assessor del
Col·legi per lluitar per l’equitat i contra la desigualtat de
gènere, l’assetjament i la discriminació dins del col·lectiu
de la fisioteràpia.

El 2021 ha estat, de nou, un any marcat per la situació
pandèmica arran del virus SARS-CoV-2, mundialment
conegut com a COVID-19. Al llarg de l’any, l’Observatori
ha continuat amb les accions i activitats emmarcades
en el pla d’acció i que responen als següents tres eixos:

Detallem a continuació el treball realitzat durant el 2021.

Presentació



Des de l’Observatori s’ha fet assessorament a la Junta
de Govern i al Departament de Comunicació per tal de
fer un bon ús del llenguatge inclusiu i per incorporar, de
manera transversal, la perspectiva de gènere en tot el
Col·legi. 

Assessorament intern

Des de l’Observatori s’ha donat resposta i s’ha fet
seguiment de les consultes i denúncies que han arribat
a l’Observatori, concretament s’ha elaborat un informe
sobre la denúncia presentada per una pacient contra
un fisioterapeuta per presumptes pràctiques
professionals que podrien ser constitutives d'infraccions
de l’article 10 del Codi Deontològic del CFC i són
presumptament constitutives d’una infracció greu
tipificada en l’article 17 b) i e) de la Llei 7/2006, de 31 de
maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals, en l’article 27.2 a) i b) dels Estatuts del
CFC, d’actes contra el dret a la intimitat, dret a la pròpia
imatge i dret a la integritat moral. 

 

Assessorament extern

Consultes i denúncies



S’ha fet seguiment i s’ha donat assessorament a
diverses professionals que han presentat dubtes sobre
com procedir davant pràctiques sexistes i d’altres
pràctiques o comportaments que podrien ser
constitutius d’assetjament sexual per part de persones
usuàries i altres professionals de la salut. 

En total s’han presentat 4 consultes a les que s’ha donat
resposta i acompanyament. Una de possible
comportament sexista d’un professional de la salut
sobre una fisioterapeuta i 3 de possible assetjament
sexual de pacients sobre fisioterapeutes.

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el 9 de
març es va dur a terme la Jornada Salut i Gènere, amb
l’objectiu d’introduir la relació indivisible entre la salut i el
gènere entre el nostre col·lectiu.

El concepte ‘salut i gènere’ reconeix les diferències
fisiològiques entre homes i dones en el tractament dels seus
cossos. 

Accions Formatives

Jornada Dia Internacional de la dona. Salut
i Gènere



En canvi, els professionals de la salut continuen tractant
els pacients d'ambdós gèneres com si les seves
necessitats fossin idèntiques i la investigació científica
se segueix efectuant predominantment en homes, per
després aplicar els resultats al tractament de les dones.

Cal tenir en compte que millorar la qualitat de l’atenció
sanitària és responsabilitat de tothom. La nostra
professió, com la resta de professions sanitàries, ha
d’incorporar coneixement i iniciatives de canvi que
s’adaptin a les necessitats de tots els gèneres de la
mateixa manera. És necessari, doncs, un canvi de
paradigma amb formació sanitària en la perspectiva de
gènere de la salut.

La Jornada va comptar amb dues ponències:
“Introducció de la perspectiva de gènere en salut”, a
càrrec de la Sra. Anna Mompart, sots-directora general
de la Cartera de Serveis i Mapa Sanitari, i “Dolor i
Gènere”, a càrrec de la Dra. Mercè Botinas, metgessa de
família i experta en salut de la dona i medicina de
gènere.

Concretament amb la Dra. Botinas s’ha començat a
treballar entorn a la conceptualització, organització i
desenvolupament del curs “Salut de la dona i
diferències de tractaments segons el gènere”, amb la
previsió de realitzar-lo el mes març de 2022.



A principis d’any es va finalitzar i publicar la “Guia sobre
el llenguatge no sexista”, una eina de consulta que té
per objectiu establir els principis generals i les mesures
que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de
gènere en les actuacions comunicatives de fisioteràpia,
així com oferir unes pautes sobre l’ús no sexista del
llenguatge que siguin aplicables a l’àmbit sanitari, la
docència, la gestió clínica i la investigació.

Altres accions
Guia del Llenguatge no sexista

S’ha iniciat l’elaboració del "Protocol contra
l’assetjament sexual i per raó de sexe” del Col·legi. Es
preveu tenir-lo finalitzat durant el primer semestre del
2022.

L’assessora de l’Observatori, Yolanda Castellano, ha
participat en la comissió creada per a la creació del
Codi Deontològic del Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya. 

Codi Deontològic

Protocol contra l’assetjament sexual o per
raó de sexe




