
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya presenta la segona edició de la Jornada 
Col·legial: Les teràpies manuals en la pràctica clínica que se celebrarà el proper  21 
d’octubre de 2011 a l’Auditori de l’Edifici ESCI-Born (Passeig Pujades, 1) de Barcelona.

La jornada versarà sobre l’aspecte que defineix més clarament la nostra professió i 
posarà en relleu una eina que utilitzem a diari: les teràpies manuals. Després de l’èxit 
de la primera edició, l’estructura de la jornada cientificoprofessional es mantindrà, 
seguint amb l’abordatge pràctic de l’exposició. 

Enguany la jornada comptarà amb la presència de companys i companyes fisioterapeutes 
de reconegut prestigi nacional i internacional, catalans i estrangers, que amb les seves 
intervencions, ens permetran delectar-nos d’un programa atractiu per a tots nosaltres. 

El fil ja està posat a l’agulla, i en breu podreu consultar tota la informació sobre la jornada, els seus ponents i les inscripcions 
a la pàgina web del Col·legi. De moment reserveu el dia 21 d’octubre per gaudir de la Jornada Col·legial i del sopar institucio-
nal que se celebrarà a continuació. Esperem que ambdues activitats siguin del vostre interès i que us animeu a participar-hi. 

Jornada Col·legial 2011: Les teràpies manuals en la pràctica clínica

La Fundació Catalunya Caixa i el 
Col·legi satisfets amb l’experiència 
conjunta dels tallers per a la gent gran

Curs d’introducció a la recerca de 
Fisioteràpia

Tant la Fundació Catalunya Caixa com el Col·legi de Fisio-
terapeutes de Catalunya han valorat molt positivament el 
projecte conjunt ‘Mantenir el ritme. Propostes útils per 
prevenir i combatre l’esgotament’. Aquesta iniciativa es 
va organitzar la primera quinzena de juny als clubs de 
la gent gran d’aquesta institució social. En aquest sentit, 
la Fundació també estava molt satisfeta amb els fisio-
terapeutes que van dur a terme les activitats, tant per 
les seves qualitats professionals com també pel material 
presentat i la seva proximitat vers la gent.

D’altra banda els fisioterapeutes destacaven que van 
rebre el suport del personal de la sala i en pocs casos 
remarcaven que l’aula era petita o poc adequada per 
a la formació. També assenyalaven que l’assistència 
als tallers tenia una mitja d’entre 20 i 40 persones. En 
aquest sentit els fisioterapeutes es van adreçar i van 
atendre un total de 1.740 persones.

Ens omple de satisfacció poder oferir-vos una nova edi-
ció del Curs d’introducció a la recerca en Fisioteràpia, 
atès que aquesta és una de les assignatures pendents 
que tenim els fisioterapeutes: escriure, publicar i, per 
tant, d’aprendre a fer recerca.

Aquest curs és fruit de la col·laboració entre l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques, la Societat Catalano-Balear de 
Fisioteràpia i el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalu-
nya. En el marc d’aquesta col·laboració, les inscrip-
cions a aquest curs comptaran amb una beca de 165 
euros per tal de fomentar la recerca en Fisioteràpia. 

Organitza: Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia i 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Durada: 44 hores lectives.

Calendari: 21, 22 d’octubre, 11, 12 de novembre, 16 i 17 
de desembre de 2011

Preu: 125 euros.
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21 d’octubre de 2011

Podeu trobar més informació a 
www.fisioterapeutes.cat/formacio/colegi/cursos
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El proper dia 30 de setembre finalitza el termini per a 
la sol·licitud de canvi de bases de cotització en el Rè-
gim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), que serà 
aplicable a partir del mes de gener del 2012.

L’any 2011, la base de cotització és de 850,20 euros la 
mínima i de 3.230,10 euros la màxima. Per tant, els au-
tònoms podran escollir entre aquestes dues bases la 
quantitat que prefereixin a la qual hauran d’aplicar el 

El passat 18 de juliol al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), número 5922 (www.fisioterapeutes .
cat/comunicacio/pdf/dogc_11192029.pdf), es va fer 
públic el procediment per a l’emissió de l’acreditació 
de recerca, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de fe-
brer, d’universitats de Catalunya. Aquests tràmits es-
tan aprovats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya dependent del Departament 
d’Economia i Coneixement.

L’objecte d’aquest acord ha estat aprovar el tràmit per 
a l’emissió de l’acreditació de recerca i obrir, així, dues 
convocatòries per a la presentació de sol·licituds. En 
aquest sentit, només podran presentar-les les persones 
que, estant en possessió del títol de doctor, puguin de-
mostrar que tenen una provada capacitat investigadora 
amb una trajectòria postdoctoral en aquest camp míni-
ma de tres anys. A aquests efectes es considerarà com a 
inici del període postdoctoral la data de lectura de la tesi 
doctoral. No s’admetran a tràmit les sol·licituds amb una 
trajectòria postdoctoral inferior a tres anys. 

Les dues convocatòries amb els terminis de presentació 
de sol·licituds són les següents:

Autònoms: canvi de bases de cotització per al 2012

Es fa públic el procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca

29,90 per 100 per trobar la quantitat a pagar mensual-
ment (29,80% + 0,1%). Cal tenir en compte que aquells 
que a 1 de gener de 2012 hagin fet 48 anys, la base màxi-
ma es redueix a 1.678,70 euros i la mínima queda en 
916,50 euros. 

Per a més informació podeu contactar amb l’assessor 
fiscal del Col·legi demanant cita prèvia a fiscal@ 
fisioterapeutes.cat o bé per telèfon al 93 207 50 29.

1. Del 17 d’octubre de 2011 al 31 d’octubre de 2011, 
ambdós inclosos.

2. Del 10 d’abril de 2012 al 30 d’abril de 2012, ambdós 
inclosos.

L’acreditació de recerca, a més, permetrà participar en 
els processos selectius per accedir a la categoria laboral 
de professor agregat o professora agregada, d’acord amb 
els articles 46 i 47 de la Llei d’universitats de Catalunya. 

Les sol·licituds es poden presentar per via telemàtica a tra-
vés l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Cata-
lunya www.gencat.cat/serveis o en suport paper. Les per-
sones interessades poden demanar informació a l’adreça 
de correu electrònic, professorat@aqucatalunya.org.

El conseller de Benestar Social i Família, Sr. Josep 
Lluís Cleries, ha anunciat mitjançant el DOGC una Ordre 
 (www.gencat.cat/eadop/imatges/5943/11215029.pdf) 
per la qual s’aproven les bases per a la concessió de 
l’ajut econòmic per a famílies en què s’hagi produït un 
naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell 
d’ingressos de la unitat familiar.

La renda màxima anual per poder accedir a les noves 
ajudes, que seran de 650 euros per naixement, adopció 
o acollida d’un fill, serà de 12.000 euros per unitats fa-
miliars de fins a tres membres, mentre que aquest límit 
s’incrementarà en un 30% per cada membre més de la 
unitat familiar si és superior a tres.

La Generalitat aprova un ajut per fills sotmès a una renda màxima anual de 
12.000 euros

Aquest ajut, el termini de presentació del qual s’inicia el 
12 de setembre, està destinat a donar suport a les famí-
lies per tal de millorar el benestar, la qualitat de vida i la 
protecció dels seus membres.
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El passat dissabte 9 de juliol, la seu central del Col·legi 
va acollir la darrera i última xerrada de presentació a 
les províncies de l’Associació de Centres de Fisioterà-
pia de Catalunya (ACEFIC). La xerrada-debat va estar 
conduïda pel president de l’ACEFIC, Sr. Carles Escolà, 
i va estar dividida en un primer bloc legal i un segon 
d’estratègia. Va comptar amb la presència de repre-
sentants de 15 centres de la província de Barcelona i 
va resultar ser molt intensa i de gran profit, atès que 

L’ACEFIC realitza una xerrada per als centres de la província de Barcelona
l’Associació va rebre diverses propostes, que us tras-
lladem a continuació:

1. Representació per part dels centres: més unió. Els 
centres poden tenir diferents interessos, però en 
qüestió de representació han d’estar units perquè 
una associació potent pot arribar als llocs on es de-
cideixen aspectes rellevants.

2. Posició ètica: l’ACEFIC expressarà la realitat del 
que està passant a la societat. 

3. Il·legalitat del forfait, procés o qualsevol altre terme 
que sigui derivat de la tarifa plana: S’ha presentat a 
primera denúncia a nivell de competència. 

4. Augment de la comunicació entre centres: ja està 
en marxa la pàgina web www.acefic.com

5. Nomenclàtor dels actes de Fisioteràpia: El nomen-
clàtor serà el següent pas a determinar i valorar, 
pel que es proposa que la teràpia manual es pagui 
apart (teràpia combinada). Proposta de definir els 
processos de servei per poder valorar-los com cal. 

6. Propostes als centres: L’ACEFIC ha arribat a un acord 
per poder efectuar cursos de forma gratuïta per a tre-
balladors autònoms i centres. Prepararem els asso-
ciats per realitzar un gestió empresarial adequada. 
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A partir del 2013 i fins el 2027 s’aplicarà de forma pro-
gressiva la nova Llei d’actualització, adequació i moder-
nització del Sistema de Seguretat Social, és a dir, la re-
forma de les pensions. El ple del Congrés dels Diputats 
va donar llum verda definitivament a una llei, l’aplicació 
de la qual suposa, entre d’altres, ampliar gradualment 
dels 65 al 67 anys l’edat de jubilació i elevar de 15 a 25 
anys el període per calcular la pensió.

D’una banda, l’edat de jubilació, fixada fins ara als 65 
anys, s’allarga fins als 67 i va lligada a 37 anys de cotitza-
ció; tot i que aquells que a partir del 2027 hagin cotitzat 
com a mínim durant 38 anys i 6 mesos podran jubilar-se 
als 65, com fins ara.

El Congrés dels Diputats dóna llum verda a la jubilació als 67 anys
A més, el període de cotització mínima per poder accedir 
a la prestació contributiva es manté en els 15 anys, tot i 
que amb aquest període només es tindrà dret al 50% de 
la base reguladora de pensió de jubilació.

Cal destacar, per la importància que té aquest col·lectiu 
entre els fisioterapeutes, que s’estableix la jubilació 
voluntària dels autònoms als 63 anys amb almenys 33 
de cotització.

Per a més informació podeu contactar amb l’assessor 
fiscal del Col·legi demanant cita prèvia a fiscal@ 
fisioterapeutes.cat o bé per telèfon al 93 207 50 29.

El Col·legi i QUVITEC signen un conveni de col·laboració
El passat 13 de juliol, el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya va signar un conveni de col·laboració amb QU-
VITEC Centre d’Ajudes Tècniques, SL, una entitat que té 
per objectius ésser un centre de referència, dispensa-
dor i assessor de productes de suport, d’ortesi, així com 
de serveis de valoració de l’entorn, formació específica 
professional, educació sanitària i supressió de barreres 
arquitectòniques; tot amb la finalitat de vetllar per la 
promoció de la Fisioteràpia. 

El Sr. Roger Gómez, com a administrador solidari de QU-
VITEC, i el Sr. Manel Domingo, degà del Col·legi de Fisio-
terapeutes de Catalunya, varen rubricar un acord que té 
per objecte la promoció d’actuacions i projectes que con-
tribueixin a millorar la salut de la població i la professió 
de la Fisioteràpia, així com impulsar les accions destina-
des a millorar les condicions de l’exercici professional 
dels fisioterapeutes.

Gràcies a la signatura d’aquest conveni, QUVITEC pres-
tarà al CFC i als seus col·legiats les seves instal·lacions i 
tot el material de valoració inclòs en les seves àrees ocu-

pacionals per tal que qualsevol fisioterapeuta col·legiat 
pugui fer-ne ús per a la valoració funcional del seu pa-
cient. A més, QUVITEC es compromet també a donar su-
port, sempre i quan es necessiti i prèvia cita acordada, 
acompanyant el fisioterapeuta tant al centre rehabilita-
dor com als domicilis.
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