
Servei de confecció de la Declaració de la Renda 2012
Us informem que des del 2 de maig està actiu el servei 
de confecció de la Declaració de la Renda de l’exercici 
2012 que les Assessories Fiscals del Col·legi de les dife-
rents províncies posen, un any més, a disposició de tots 
els col·legiats.

Les tarifes vigents per a aquest servei són:

•	 40 € declaració individual o conjunta. 
•	 60 € declaració individual separada (col·legiat i pa-

rella per separat). 
•	 Gratuïta per als TRADE i treballadors autònoms que 

prestin els seus serveis a més d’un empresari i/o cen-
tre que tinguin uns ingressos màxims de 22.000 €.

Aquestes tarifes són aplicables a aquelles declaracions 
que puguin realitzar-se amb les dades que es demanen 
en l’imprès i que, a tal efecte, us facilitem per a cada pro-
víncia. Per a d’altres declaracions més complexes s’haurà 
de consultar o demanar visita i tarifa personalitzada.

Us recordem que si voleu gaudir d’aquest servei de con-
fecció de la Declaració de la Renda, heu de fer-la a la 
vostra província, demanant cita prèvia o enviant l’imprès 
i la còpia de la documentació complementària per correu 
electrònic a comptabilitat@fisioterapeutes.cat

El servei de confecció de la Declaració de Renda estarà 
actiu fins el 21 de juny de 2013.

El tresorer del CFC, Sr. Ramon Aiguadé, debat sobre la crisi i l’intrusisme a 
Ser Lleida
El passat 20 de març, el tresorer del CFC, Sr. Ramon 
Aiguadé, va participar en un debat a la cadena Ser Lleida 
entorn del benestar en les persones.

El Sr. Aiguadé va estar acompanyat dels senyors José 
López, gerent de CIS; Joan Ros, responsable d’Amplifon; 
Jordi Segura, director del centre Kine de Lleida; Joan 
Saura, director dels Serveis Territorial de Benestar; i Ar-
tur Bellín, de Federòptics.

El debat de l’espai Emprenedors 2013 del programa Hora 
L es va centrar bàsicament a parlar de dos temes: com 
afecta la crisi actual en els diferents àmbits del benestar 
i la si l’existència d’aquesta crisi ha comportat un aug-
ment d’intrusisme professional.

El Sr. Aiguadé va comentar que la Fisioteràpia s’ha vist 
afectada per la crisi sobretot en el seu aspecte preven-
tiu, perquè en ser una professió de l’àmbit sanitari i es-
tar destinada a resoldre problemes de salut, quan s’ha 
d’anar al fisioterapeuta per pal·liar un problema existent, 
s’hi va. 

De la mateixa manera i en relació a l’intrusisme en 
l’àmbit de la Fisioteràpia, va voler destacar que el CFC és 
el garant que s’ofereixi una atenció correcta i que, mal-
grat que en el passat hem tingut amenaces de decrets 

que pretenien regular les teràpies naturals, actualment, 
i gràcies a l’actuació i intens treball del nostre Col·legi, 
és un aspecte que està pràcticament controlat.

El tresorer del CFC, Sr. Ramon Aiguadé, va participar en un debat radiofònic sobre la crisi i 
l’intrusisme a Ser Lleida.
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El CFC celebra la 3a reunió del Consell Social
El passat 12 de març, la seu col·legial va acollir la ter-
cera reunió del Consell Social del CFC, que va comp-
tar amb la presència dels anteriors degans, Sr. Anto-
ni Narbona i Sr. Francesc Escarmís i dels col·legiats 
honorífics, Sr. Ramon Figueras i Sr. Rafel Manzanera. 
Per part del CFC hi van assistir el degà, Sr. Manel Do-
mingo; el secretari, Sr. Gabriel Liesa, i el tresorer, Sr. 
Ramon Aiguadé.

Va ser una reunió molt profitosa, on es van repassar di-
ferents aspectes de l’actualitat de la nostra professió i es 
van debatre unes línies estratègiques a seguir que van 
ser proposades a la Junta de Govern del CFC per a la 
seva valoració.

La Secció de Girona celebra la seva reunió anual amb la conferència Abordatge 
de la síndrome de dolor miofascial a l’espatlla
El passat dia 2 de març va tenir lloc, a la seu de Girona, 
la reunió anual de la Secció Territorial de Girona del CFC. 

L’acte va servir per informar de les activitats dutes a ter-
me per la Secció gironina durant el 2012 així com per 
presentar els membres de la Secció, la regulació de les 
seccions, el procés de presentació per formar-ne part i 
també es va animar als col·legiats assistents a presen-
tar-se a la propera convocatòria. Posteriorment es van 
explicar les propostes de formació per al 2013 i d’altres 
propostes -encara no concretades- en les quals es va 
demanar el parer i la participació als col·legiats.

A continuació va tenir lloc la conferència–taller Abor-
datge de la síndrome de dolor miofascial a l’espatlla, 
a càrrec del Sr. Miquel Àngel Martínez, fisioterapeuta 
especialista en dolor miofascial i punció seca avança-
da, col·laborador dels Seminaris Travell & Simons® i 
membre de la Comissió de Fisioteràpia Neuromuscu-
losquelètica del Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-
lunya. La conferència va servir per oferir una visió per-
sonal de la síndrome del dolor miofascial que, segons 
el Sr. Martínez, representa un component important 
de la queixa musculosquelètica dels pacients que vi-

siten el fisioterapeuta, de manera que el seu coneixe-
ment i la capacitat per valorar i tractar els punts gallet 
miofascials causants d’aquesta síndrome ofereix, als 
fisioterapeutes, recursos terapèutics importants i, en 
molts casos, determinants, en el tractament dels tras-
torns neuromusculosquelètics.

Els integrants de la Secció Territorial de Girona, d’esquerra a dreta: Sra. Carme Casellas, Sr. 
Xevi Sala, Sra. Alba Resplandis, Sr. David Sànchez i Sra. Maria Oliva.

La Societat Catalana de Mediació en Salut organitza tallers de Mediació en Acció
La Societat Catalana de Mediació en Salut, entitat a la qual 
pertany el CFC i està representat a la seva Junta amb una 
vocalia, organitza, per al proper mes de juny, diversos tallers 
de Mediació en Acció per excel·lir en les relacions interper-
sonals i aprendre a resoldre conflictes al lloc de treball.

La finalitat d’aquest curs, els tallers del qual tindran una 
durada de 10 hores i s’estructuraran en dues sessions, és 

reflexionar, des de la pràctica professional diària, sobre 
aquelles situacions que, en les relacions interpersonals 
o en el grup, són generadores de tensions i problemes i 
adquirir eines d’utilitat per fer front amb millor eficàcia a 
les situacions plantejades.

Per a més informació, cliqueu aquí.
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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!

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

Sóc l’Iván Marín Rosales i em seria més fàcil dir què fa 
la Fisioteràpia per mi, però he de dir què faig jo per la Fi-
sioteràpia. Jo treballo en l’àmbit de la prevenció (matins) 
i en l’esportiu (tardes).

En el meu treball matutí, intento fer entendre que no no-
més fem massatges, que és només una de tantes tècni-
ques que podem utilitzar. Intento que em diguin pel que 
sóc, FISIOTERAPEUTA, i no massatgista, i que la nostra 
feina pot fer que no ens fem mal al lloc de treball.

En el meu treball esportiu vull fer comprendre que la 
figura del fisioterapeuta, en aquest àmbit, és molt im-
portant, ja sigui per prevenir lesions o per recuperar-se 
d’elles i sense importar l’edat de l’esportista. A més bus-
co el respecte del cos tècnic i que la meva veu sigui es-
coltada. Intento fer saber que, en tots els esdeveniments 
esportius, caldria que hi hagués un fisioterapeuta.

La Fisioteràpia és notícia televisiva
El passat 25 de març, el nostre company Sr. José Ramí-
rez va participar al programa Para Todos de TVE en un 
debat entorn de la postura corporal. El Sr. Ramírez com-
bina la seva funció de president de l’Asociación Mezieris-
ta Iberoamericana de Fisioterapia amb la seva feina com 
a professor a la Universitat Internacional de Catalunya, 
l’exercici de la seva professió i la codirecció del Centre 
de Fisioteràpia KineMez, un centre de Fisioteràpia de re-
ferència en el mètode Mézières, creat l’any 2001. 

El Sr. Ramírez va explicar com millorar la nostra posició 
corporal i va incidir en què la postura és un factor de risc 
a l’hora de patir trastorns musculosquelètics, els més 
comuns dels quals són els derivats de la part cervical de 
la columna. 

D’altra banda, el passat 28 de març, el TN Comarques de 
TV3 va emetre un reportatge en el qual el Sr. Carlos Es-
colà, president de l’ACEFIC (Associació de Centres de Fi-
sioteràpia de Catalunya), denunciava la rebaixa unilateral 
en el preu que algunes companyies d’assegurança mè-
dica paguen als fisioterapeutes amb qui tenen conveni.

D’acord amb el Sr. Escolà, aquesta rebaixa en els preus 
posa en risc la viabilitat dels centres petits que ofereixen 
serveis de Fisioteràpia al territori, atès que no serveixen 
per cobrir les despeses d’uns centres que treballen amb 
ràtios molt reduïdes i que donen molta importància a un 
tractament individualitzat.
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El segon Cafè-Tertúlia del CFC tracta la importància del paper del fisioterapeu-
ta en una emergència internacional
El passat 17 d’abril va tenir lloc, a la seu col·legial, el 2n 
Cafè-Tertúlia Solidària del CFC, que va comptar amb la 
presència del Sr. Guillem Job, president i fundador de la 
Fundació Ajuda al Desenvolupament Emergències Inter-
nacionals (FADEI), i de la Sra. Maria Boltes, la primera 
fisioterapeuta voluntària formada pel CFC que ha parti-
cipat en un projecte de cooperació internacional, concre-
tament a Uganda.

La xerrada anava destinada a valorar la importància del 
paper del fisioterapeuta en una emergència internacio-
nal, un valor que, d’acord amb el Sr. Job, “no ens havíem 
adonat de la importància que tenia fins que l’equip mèdic 
que vam enviar al terratrèmol d’Haití ens ho va fer veure. 
Els metges feien intervencions quirúrgiques urgents i, 
després, tornaven a casa seva; ningú es quedava allà per 
fer el seguiment i el tractament necessaris”. 

No després d’una catàstrofe internacional, però sí per 
resoldre un important problema social de discriminació 
i manca de recursos (al districte de Kitgum, Uganda, 
hi ha prop de 100.000 nens dels quals gairebé 10.000 
són orfes i 2.800 pateixen alguna discapacitat), FADEI 
va posar en marxa, els mesos d’abril-maig del 2012, 
un projecte de cooperació al desenvolupament que va 
permetre la primera experiència d’una fisioterapeuta 
formada al Curs de formació en línia de voluntariat de 
la Fisioteràpia en Cooperació Internacional del CFC, la 
Sra. Maria Boltes, que, gràcies als seus coneixements, 
capacitats i actitud, va poder avaluar la població diana 
del projecte, aplicar tractaments personalitzats de Fi-
sioteràpia i educar al personal local de Kitgum per a la 
continuació dels tractaments. 

Va ser la pròpia Maria Boltes qui ens va explicar la seva 
visió i experiència personal a Uganda, on va treballar en 
un projecte de cooperació internacional en un col·legi 
amb nens discapacitats, principalment sords; alguns 
d’ells també tenien discapacitats físiques (especial-
ment hemiplegies) i cognitives. A més de a l’escola 
també van treballar en una clínica privada del districte 
de Kitgum.

Tot i una magnífica experiència personal i professional, 
tant la Sra. Boltes com el Sr. Job van reconèixer que, 
en aquesta primera presa de contacte “les expectatives 
que ens havíem creat potser eren massa altes”, però que 
el viatge havia servit per poder valorar les mancances i 
tornar-hi el proper any amb la lliçó apresa: l’objectiu de 
FADEI, a partir d’ara, serà exclusivament formatiu atès 
que “volem formar la gent d’allà, volem posar una llavor 
perquè la nostra feina tingui sentit i doni els resultats 
esperats a llarg termini”.

Per la seva banda, el Sr. Job ens va explicar que FADEI és 
una ONG sense ànim de lucre que, mitjançant la coope-
ració nacional i internacional, treballa per afavorir pro-
cessos de desenvolupament que garanteixin la igualtat 
d’oportunitats de les persones i els pobles a través de 
projectes autosostenibles de desenvolupament integral, 
formatius i/o assistencials. Com no podia ser d’altra ma-
nera, ateses les circumstàncies socioeconòmiques ac-
tuals, ens va explicar que, com la majoria de les ONG, 
s’han hagut de reinventar per poder seguir donant res-
posta a les necessitats que es creen tant al nostre país 
com a fora; per aquest motiu s’han convertit en una SL 
que, bàsicament, aconsegueix fons oferint formació ex-
terna, orientada a tres àmbits: sanitari, de rescat aquàtic 
i d’emergències en alta muntanya. Aquesta nova via 
d’autosubsistència els hi permet que la fundació segueixi 
podent treballar arreu del món portant els seus conei-
xements, experiència i solidaritat allà on és necessària. 

La Sra. Maria Boltes i el Sr. Guillem Job van ser els ponents del 2n Cafè-Tertúlia del CFC.
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