
Podeu trobar les bases 
per a la presentació de 
resums aquí. 

Tant el millor pòster com 
la millor comunicació 
oral rebran dues inscrip
cions gratuïtes per a la 
4a edició de la Jornada 
de Fisioteràpia Neuro
musculosquelètica, que 
se celebrarà a Barcelona 
el proper 18 d’octubre.

Esperem la vostra participació!

Ja tenim dates per a les jornades col·legials 2013

Convocatòria de pòsters i comunicacions orals en el marc de la XII Jornada Me-
diterrània de Fisioteràpia

Per tal que comenceu a marcar en vermell les dates en 
la vostra agenda, us informem que, enguany, el nostre 
Col·legi organitzarà un total de 4 Jornades distribuïdes 
al llarg de l’any.

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya us convoca a 
participar en la convocatòria de pòsters i comunicacions 
orals en el marc de la XII Jornada Mediterrània de Fisio
teràpia, dedicada a l’abordatge de la patologia neurolò
gica en geriatria, que tindrà lloc el proper 17 de maig a 
l’Auditori del Campus de la Comunicació – Poblenou de 
la UPF (Barcelona).

Els terminis de presentació són els que segueixen: 

•	 Inici de la convocatòria: 1 de març de 2013

•	 Data límit d’enviament: 12 d’abril de 2013

•	 Comunicació dels resums seleccionats: 30 d’abril 
de 2013

No cal dir que ens agradaria molt comptar amb la vos
tra assistència, atès que aquestes trobades ens permeten 
compartir el coneixement entre tot el col·lectiu i, d’aquesta 
manera, contribueixen a fer més gran la nostra professió.

Jornada Mediterrània

Hi participaran ponents de les comunitats 
d’Andalusia, les Balears, el País Valencià i Múr
cia, i estaran enfocades a l’àmbit de la neurolo
gia aplicada en geriatria.

Data: 17 de maig 
Lloc: Auditori del Campus de la Comunicació – 
Poblenou de la UPF (Barcelona)

Fisioteràpia, TIC i 2.0

Comptarem amb fisioterapeutes bloguers de 
parla hispana d’arreu del món. Els ponents res
pondran les preguntes via Twitter.

Data: 15 de juny 
Lloc: en format streaming

Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica

Apostem per un matí amb les clàssiques ponèn
cies plenàries i una tarda amb sessions magis
trals en format de masterclass.

Data: 18 d’octubre 
Lloc: Hotel Barceló Sants (Barcelona)

Jornades Transpirinenques

Jornada conjunta amb el Col·legi d’Andorra i els 
representants dels fisioterapeutes del Llenguadoc.

Data: Per determinar 
Lloc: Andorra
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Un nou model de declaració per a la nova obligació d’informar sobre béns i drets 
localitzats a l’estranger
La Llei 7/2012, de modificació de la normativa tributària 
i pressupostària i d’adequació de la normativa financera 
per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i 
la lluita contra el frau, estableix una nova obligació espe
cífica d’informació en matèria de béns i drets localitzats 
a l‘estranger.

Respecte a l’esmentada obligació d’informació, única
ment estava pendent d’aprovació el model de declaració, 
que s’ha portat a terme a través de l’Ordre HAP/72/2013, 
de 30 de gener, que aprova el model 720, declaració in-
formativa sobre béns i drets localitzats a l’estranger.

El desenvolupament d’aquesta nova obligació d’infor
mació, lligada a l’àmbit internacional, es troba als arti
cles 42 bis, 42 ter. i 54 bis del Reglament General de les 
actuacions i els procediments de gestió i inspecció tribu
tària i de desenvolupament de les normes comunes dels 
procediments d’aplicació dels tributs aprovats pel Reial 
Decret 1065/2007, modificat pel Reial Decret 1558/2012.

Aquests articles estableixen, a la pràctica, obligacions 
d’informació sobre tres categories diferents de béns i 
drets localitzats a l’estranger: 

•	 Article 42 bis. Obligació d’informar sobre comptes 
a entitats financeres localitzades a l’estranger. 

•	 Article 42 ter. Obligació d’informar sobre valors, 
drets, assegurances i rendes dipositades, gestiona
des o obtingudes a l’estranger. 

•	 Article 54 bis. Obligació d’informar sobre béns im
mobles o drets sobre béns immobles localitzats a 
l’estranger. 

No només s’haurà de declarar els béns dels quals es tin
gui la titularitat total i directa, sinó també aquells béns 
que, tot i que no superin els valors previstos per a ser 
declarats en base al valor de la seva participació, el valor 
total de bé en qüestió superi aquells barems. En aquest 
cas, es declararà igualment el valor total de compra i la 
participació del declarant en aquest bé o el tipus de re
presentació que exerceix.  

Aquestes tres obligacions independents d’informació tri
butària, s’han reunit en una sola declaració informativa, 
el Model 720.

Podeu trobar més informació aquí.

El CFC es reuneix amb l’Ajuntament de Lleida
El passat 4 de febrer, el degà i el tresorer del CFC, Sr. 
Manel Domingo i Sr. Ramon Aiguadé, respectivament, 
es van reunir a Lleida amb el Sr. Oriol Yuguero, regidor 
de l’Ajuntament de Lleida, per intentar cercar vies de 
col·laboració entre ambdues institucions.

Arran d’aquesta trobada i per intentar concretar els as
pectes relatius a la col·laboració entre l’Ajuntament de 
Lleida i el Col·legi, el Sr. Ramon Aiguadé es va reunir, el 
19 de febrer, amb les responsables de Joventut i Educa
ció del mateix ajuntament, Sra. Noemí Cierco i Sra. Lluïsa 
Conejos, amb les quals es va acordar incloure la nostra 
campanya “La Fisioteràpia a l’escola” dins del programa 
de l’Ajuntament de Lleida “L’aventura de la vida”, adreçat 
a les escoles de la capital lleidatana per tal de promocio
nar la salut dels infants, potenciar els seus hàbits saluda
bles i fomentar les seves habilitats per a la vida.

D’altra banda, des de l’Àrea de Joventut se’ns va propo
sar preparar algun taller dirigit a la gent jove, dins d’un 
programa que l’Ajuntament de Lleida realitza trimestral
ment per al jovent lleidatà.

Des del Col·legi valorem molt positivament ambdues re
unions atès que considerem molt interessant i important 
poder col·laborar amb l’ajuntament d’una gran capital 

de província com és Lleida per la projecció social que 
aquest fet ens pot oferir, a més de contribuir a millorar la 
qualitat de vida i la salut de nens i joves. Aquesta primera 
experiència de col·laboració, que es durà a terme durant 
el curs 20132014, es valorarà ampliarla a altres àrees 
com esport i vellesa.

D’esquerra a dreta: Sr. Ramon Aiguadé, tresorer del CFC; Sr. Oriol Yuguero, regidor de 
l’Ajuntament de Lleida, i Sr. Manel Domingo, degà del CFC.
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Seminari de sedestació a Lleida
El passat 26 de gener, la Secció Territorial de Lleida va 
organitzar un seminari teòricopràctic sobre sedestació, 
que va comptar amb la presència de 17 col·legiats. 

L’objectiu del seminari, impartit pel fisioterapeuta, 
membre de la Secció de Girona i coordinador de la Co
missió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica del CFC, 
Sr. Xevi Sala, pretenia donar formació i informació als 
assistents per comprendre per què la sedestació pot ser 
font de dolor per al pacient i quins són els mecanismes 
pels quals s’arriba a aquesta situació.

El Sr. Sala ens va explicar com ajudar a un pacient a 
adaptar, reeducar i entrenar el seu cos per seure còmo
dament, així com també va repassar diferents aspectes 
ergonòmics propis de la sedestació.

Diana Martorell
Secció Territorial de Lleida

El Col·legi acull un nou projecte de Cafè-Tertúlia Solidària
Com a resultat de la reunió celebrada el passat dia 30 
de gener, en la qual es va realitzar la primera trobada 
d’ONG vinculades a la Fisioteràpia per parlar del present 
i el futur del paper de la nostra professió, es va decidir 
posar en marxa el CafèTertúlia Solidària. El CFC, junta
ment amb aquestes ONG que traslladen els beneficis de 
la Fisioteràpia des de Catalunya a d’altres països en vies 
de desenvolupament, presenta aquest nou projecte per 
intentar aprofundir en la sensibilització i el coneixement 
del món de la cooperació internacional i reflexionar so
bre les necessitats que es generen, en plena crisi, en el 
nostre àmbit local o quotidià. 

Les xerrades seran els següents dimecres, de 19.00 h a 
20.30 h, a la seu del CFC:

•	 Fisios Mundi: dimecres 20 de març  
www.fisiosmundi.drupalgardens.com

•	 Fadei: dimecres 7 d’abril  
www.fundacionfadei.org

•	 NPH: dimecres 15 de maig  
www.nphspain.org/equipo

•	 SathiSansar: dimecres 12 de juny  
www.sathisansar.org/es

•	 Batang Masaya: dimecres 3 de juliol  
www.batangmasaya.blogspot.com.es

Els fisioterapeutes tenim vocació de servei, ganes 
d’aprendre i voluntat de compartir emocions, inquietuds 
i coneixements. Vine i participa, us hi esperem a tots!!!

El Noticiari: ara tens l’opció de rebre’l només per correu electrònic
Amb l’objectiu de col·laborar a ser més respectuosos 
amb el medi ambient i de poder buscar nous mètodes 
d’estalvi, el CFC ha engegat una nova iniciativa en relació 
al Noticiari, la revista col·legial que, cada dos mesos, re
beu a casa vostra.

Aquesta nova iniciativa contempla que cadascú de vosal
tres pugui escollir en quin format vol rebre el Noticiari, 
bé en paper com fins ara, o bé a través del vostre correu 
electrònic mitjançant un enllaç.

En el cas que vulguis rebre el Noticiari exclusivament 
per correu electrònic has d’omplir el formulari que tro
baràs aquí.

Primavera 
de jornades col·legials

A fons: Fisioteràpia 
en Parkinson Jove

Entrevista a Joan Carles 
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Què fas tu per la Fisioteràpia?

Encetem un nou espai dins d’aquesta publicació 
dedicat a tots i totes les fisioterapeutes que, amb 
la seva tasca diària i la seva dedicació permanent, 
promouen la nostra professió, la Fisioteràpia.

Però... què feu? On treballeu? Què doneu i us 
dóna, a vosaltres, la Fisioteràpia?... En definitiva, 
volem conèixer, a més curta distància, les perso
nes que fan Fisioteràpia arreu de Catalunya. Us 
volem conèixer a vosaltres, els col·legiats! 

Per aquest motiu hem obert aquest espai a El Dit, 
on, a cada número, publicarem una breu presen
tació dels fisioterapeutes que s’animin a posar 
nom i cara a la quantitat de professionals que tant 
donem per una professió vocacional com la nos
tra. Perquè tots fem i som Fisioteràpia!

Em dic Ainhoa Martinez Iribarren i sóc la col·legiada nú
mero 4195. Sóc fisioterapeuta des del 2002 i vaig estudiar 
a la Universidad de Cádiz.

La  forma en què ajudo/faig Fisioteràpia (i és el que faig 
amb la meva feina cada dia), és intentant aconseguir que 
les persones prenguin CONSCIÈNCIA CORPORAL. És a 
dir, els ensenyo que tenen un cos que els transporta i els 
permet realitzar una infinitat de funcions importantíssi
mes per a les seves vides; pretenc que hi parin atenció, 
que el cuidin i el valorin sempre, no només quan protesti a 
causa d’alguna malaltia o lesió. I sobretot, oriento les per
sones intentant que es responsabilitzin de la seva salut.

Envia la teva experiència en 120 paraules 
i en format Word, i una fotografia actual a 
comunicacio@fisioterapeutes.cat

Canvi dels responsables i dels dies de 
visita dels assessors fiscal i laboral 
del CFC
Us informem que des del passat 1 de març, hi ha hagut 
un canvi dels responsables del Servei d’Assessoria Fis
cal i Laboral que ofereix el CFC. De la mateixa manera 
canvien, també, els dies i les hores de visita que fins 
aquest moment els hi estaven assignats.

A partir d’ara, els responsables d’aquestes assessories i els 
dies en què rebran els col·legiats que ho sol·licitin seran:

•	 Assessoria laboral. El 1r i 3r dilluns de cada mes, 
a càrrec de la Sra. Silvia Lozano. 

•	 Assessoria fiscal. El 2n i 4rt dilluns de cada mes, 
a càrrec del Sr. Joan Sánchez.

Cal concertar visita al Col·legi, per correu electrònic 
(laboral @fisioterapeutes.cat o fiscal@fisioterapeutes.cat, 
segons correspongui) o bé per telèfon al 93 207 50 29. 

Pots trobar més informació aquí.

El CFC rep dos diplomes acredita-
tius per la seva participació a La 
Marató 2012

Com a agraïment a la nostra col·laboració, la direcció de 
La Marató de TV3 2012, dedicada als malalts de càncer, 
ens ha atorgat un parell de diplomes que acrediten la 
nostra participació en l’esdeveniment, atès que el CFC 
va participarhi mitjançant dues activitats: l’organització 
del DiFT2012, on es van recaptar 1.180,87 euros gràcies 
a una minicursa solidària, i la celebració de la jornada 
“Intervencions assistides amb cavalls dins el món de 
l’oncologia”, celebrada a l’hípica Unicorn de Calonge i 
organitzada per l’associació Fòrum Sanitari, entitat de la 
qual en forma part la Secció Territorial de Girona del CFC.

La Marató 2012 va acabar amb un marcador de 
10.113.152€, una xifra que, tot i que ja és històrica, en
cara ha d’augmentar amb els donatius que arribin fins 
al 31 de març, data del tancament definitiu de l’edició. 
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11è Concurs de Fotografia de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Lleida
Un any més, la Facultat d’Infermeria de la Universitat 
de Lleida convoca el seu Concurs de Fotografia. El títol 
d’aquesta onzena edició és: “Els professionals d’infermeria 
i fisioteràpia són imprescindibles per a la societat”, i amb 
aquest lema els participants han d’expressar la realitat de 
les professions a través de la imatge.

La participació el termini de la qual finalitza el dia 2 
d’abril està oberta a estudiants i titulats de Fisioteràpia 
i infermeria, que podran presentar un màxim de dues fo
tografies per participant.

Els premis seran lliurats durant la II Jornada d’Infermeria 
i Fisioteràpia el proper 10 d’abril, en un acte commemo
ratiu que es farà a l’Aula Magna del Campus de Ciències 
de la Salut. 

El Col·legi, per la seva banda, premiarà a tots els fisio
terapeutes i estudiants de Fisioteràpia guardonats en 
aquest concurs i inclourà les seves fotografies, prèvia 
autorització dels autors, al Banc d’Imatges del CFC.

Consulta la informació del concurs.

La Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats de la Intercol·legial alça 
la veu contra les polítiques d’austeritat actuals
La Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats 
de l’Associació Intercol·legial de Catalunya, de la qual el 
CFC n’és membre, ha fet públic un manifest en el qual 
els col·legis professionals alcen la veu contra les políti
ques d’austeritat actuals i aposten per la resistència i 
l’autoorganització de la societat civil.

El manifest va ser llegit en el marc de la taula rodona ‘Cap 
a un nou Estat del Benestar? Visions i alternatives’, cele
brada el passat 18 de febrer per tal d’intentar donar una 
resposta a la preocupació que està generant la situació de 
crisi actual que estem patint.

Els professionals 
d’infermeria i 
fisioteràpia són 
imprescindibles 
per a la societat

11è Concurs de Fotografia
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