
Recull de dades per al Registre de professionals sanitaris de Catalunya
Si ets fisioterapeuta col·legiat, treballis o no, al teu cen-
tre o per compte aliè, a la pública o la privada... revisa i 
actualitza les teves dades. És molt senzill i no et portarà 
més de deu minuts!

Com us hem anat informant en comunicacions anteriors, 
al novembre de 2013 es va publicar al DOGC el Decret 
256/2013, pel qual s’anunciava el Registre de profes-
sionals sanitaris de Catalunya i s’establien els criteris 
generals i requisits mínims dels registres públics de 
professionals sanitaris en l’àmbit de Catalunya. A més, 
aquest Decret estableix que seran els col·legis profes-
sionals, entre d’altres, els encarregats de proporcionar 
aquella informació del professional sanitari que ha de 
figurar al Registre.

L’objectiu de creació d’aquest Registre és:

• que esdevingui un sistema d’informació integrat 
sobre els professionals que desenvolupen la seva 
activitat a Catalunya, 

• que respongui a les necessitats de planificació i or-
ganització dels recursos sanitaris, 

• que garanteixi, a la ciutadania, el dret a l’accés a la 
informació sobre els professionals que els atenen, 

• que posi a disposició de les organitzacions profes-
sionals i les entitats proveïdores, estadístiques de 
les dades integrades al Registre, 

• i que l’Administració Sanitària pugui conèixer els 
cens de professionals, pugui actuar en casos ex-
cepcionals, i pugui planificar i determinar necessi-
tats futures.

Les dades per al Registre s’estan obtenint a través dels 
col·legis i associacions de professionals sanitaris de Ca-
talunya, dels consells catalans de col·legis professionals 
sanitaris, de tots els centres, serveis i establiments sa-
nitaris, públics i privats, i de les entitats d’assegurances 
que actuen en el ram de la malaltia a Catalunya.

A continuació veureu un enllaç que us conduirà a la 
nova plataforma d’autogestió de dades personals per a 
col·legiats del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
Ompliu la casella del NIF i la del número de col·legiat 
per tal que el sistema comprovi que sou fisioterapeutes 
col·legiats, i seguiu les instruccions que el sistema posa 
a la vostra disposició. 

Una vegada enregistrats, podreu accedir a les vostres 
dades a través d’una pestanya anomenada ‘Intranet’ que 
trobareu a la pàgina principal del web del CFC. Recordeu 
que heu de omplir totes les dades abans del 8 de juny. 

Si detecteu alguna incidència o teniu dificultat per se-
guir les indicacions que apareixen en pantalla, contac-
teu amb l’Àrea d’Informàtica del Col·legi (informatica@
fisioterapeutes.cat).

Si teniu dubtes respecte de com omplir els camps de 
les dades sol·licitades al Registre podeu contactar amb 
el l’Àrea de Desenvolupament Professional i Atenció 
Col·legial del Col·legi, per telèfon o bé correu electrònic 
(professional@fisioterapeutes.cat). 

Podeu omplir el formulari a la plataforma d’autogestió del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Trobareu més informació 
sobre aquest tema al 
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Convocatòria 2015 d’ajuts a la investigació del Col·legi de Fisioterapeutes  
de Catalunya
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya fa pública la 
resolució per la qual es convoquen les beques d’ajuts a 
la investigació 2015. A continuació podeu consultar la re-
solució completa i obtenir la documentació necessària 
per a la sol·licitud.

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 d’abril de 
2015 al 15 de juny de 2015 (ambdós inclosos).

Convocatòria 2015

• Convocatòria 2015 d’ajuts a la investigació del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

• Resolució 001/2015 d’ajuts a la investigació

Documentació necessària

• Document 1 - Sol·licitud d’ajuts de recerca
• Document 2 - Memòria del projecte
• Document 3 - Justificació i pressupost
• Document 4 - Currículum Vitae
• Document 5 - Declaració jurada 

Línies estratègiques 2015

Els temes que centraran l’interès del Col·legi aquest 
2015 seran:

• Fisioteràpia i geriatria
• Fisioteràpia i salut laboral
• Fisioteràpia i activitat física

√ Borsa de treball
√ Formació i conferències
√ Oposicions
√ Beques
√ Notícies
√ ...i molt més!

Subscriu-te!

No et 
quedis 
‘penjat’!
Rep tota la informació  
del Col·legi en el teu 
correu electrònic

Més informació a www.fisioterapeutes.cat/correu
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Cicle Inspira’t. Una nova actitud en la recerca de feina

Servei de confecció de la Declaració de la Renda 2014

El ràpid canvi del món laboral, les innovacions en les 
gestions del capital humà, el protagonisme creixent de 
les xarxes socials i la gran oferta de professionals crea 
un nou paradigma en el món laboral. En aquest nou con-
text es fa necessària una nova manera de cercar feina, 
que requereix, fins i tot, una nova actitud.

Inspira’t és un cicle de conferències sobre el treball i 
l’emprenedoria. A través d’aquestes sessions, un fisiote-
rapeuta experimentat i amb una trajectòria professional 
rica, exposarà la seva experiència i compartirà amb els 
assistents des de la part més tècnica a la més humana.

Aquesta exposició anirà seguida d’un període de net-
working per poder connectar i compartir experiències i 
possibles projectes futurs. Ho farem en un ambient dis-
tès on tothom hi prendrà part i ho acompanyarem d’un 
pica-pica.

A la primera sessió d’Inspira’t tindrem com amfitriona la 
fisioterapeuta Pat Vidal, graduada en Fisioteràpia per la 
Universitat Ramon Llull l’any 2011. És postgraduada en 
Dinamització de Projectes en Envelliment Actiu (Active 
Ageing) idECN Universitat Pompeu Fabra, postgraduada 
en Reeducació en neuromiostàtica visceral i urogine-
cològica, i membre de la Comissió d’ObUGi del Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya. Actualment treballa 
a Lappset España, dissenyant i coordinant els equipa-
ments per a l’activitat física a l’aire lliure per a la gent 
gran. S’encarrega de la formació i la dinamització. Tam-
bé treballa a RAP Barcelona, realitzant tractaments de 
Fisioteràpia abdominoperineal. 

Us informem que el 27 d’abril de 2015 es va activar el ser-
vei de confecció de la Declaració de la Renda de l’exercici 
del 2014 que les Assessories Fiscals del Col·legi de les 
diferents 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 a 

Confiem en què aquest nou projecte us resulti d’interès i 
puguem trobar-nos el proper 27 de maig a les 18.00 ho-
res a la seu del Col·legi en el que serà el primer Inspira’t, 
aquest cop amb la Pat Vidal.

Per a més informació fes clic aquí.

l’imprès i que a tal efecte us facilitem per a cada provín-
cia. Per a d’altres declaracions més complexes s’haurà 
de consultar o demanar visita i tarifa personalitzada. 

Us informem que la quota anual col·legial es pot des-
gravar de la declaració de la renda tal i com contempla 
la llei.

Us recordem que si voleu gaudir d’aquest servei de con-
fecció de declaració 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.

El resultat de les declaracions seran presentades tele-
màticament des de cada assessoria previ consentiment 
del col·legiat. 

El servei de confecció de la Declaració de Renda estarà 
actiu fins el 19 de juny de 2015.

Activitat gratuïta. (Aforament limitat. Imprescindi-
ble reservar plaça).

http://www.fisioterapeutes.cat/assessors/fiscal/renda/
http://www.fisioterapeutes.cat/formacio/colegi/conferencies/
http://www.fisioterapeutes.cat/assessors/fiscal/renda/doc/desgravacio_quota_col.pdf
http://www.fisioterapeutes.cat/assessors/fiscal/renda/doc/desgravacio_quota_col.pdf
http://www.fisioterapeutes.cat/formacio/colegi/include/reservar.asp%3Fc%3DCicle%20Inspira%2527t.%20Una%20nova%20actitud%20en%20la%20recerca%20de%20feina%26tipus_event%3Dconferencies%26id%3D121
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El proper 7 de juny, Anem de marxa per l’Alzheimer!
El proper 7 de juny, la Fundació Alzheimer Catalunya 
organitza la quarta edició de l’esdeveniment “Anem de 
marxa, per l’Alzheimer”, que aquest any suma a la mar-
xa nòrdica d’anys anteriors qualsevol activitat física que 
els participants vulguin realitzar per passar una estona 
divertida i poder-la gaudir en família.

Properament tindrem més informació, però de moment 
reserveu la data a les vostres agendes per participar en 
aquest esdeveniment solidari destinat a finançar els pro-
jectes de suport i atenció a les persones afectades per 
l’Alzheimer i les seves famílies.

La Fundació Alzheimer Catalunya és una entitat sen-
se ànim de lucre que pretén informar i assessorar les 
persones afectades de demència, els seus familiars i els 
professionals del sector, ajudant-los a afrontar amb les 
màximes garanties la problemàtica que la malaltia cau-
sa en les seves vides.

Com realitzar running de forma segura? Mira’t el videoconsell d’abril i ho sabràs!
El running s’ha convertit en una febre social. Actualment 
és molt habitual veure corredors amb samarretes tèc-
niques de diversos colors i rellotges d’última generació 
que enregistren via satèl·lit fins a l’últim pas fet. És tema 
de conversa a la feina, a la televisió i, sobretot, als sopars 
amb els amics els quals –només els practicants- ens ex-
pliquen entusiasmats quin serà el seu proper repte. Però 
per practicar running amb seguretat i evitar al màxim 
les possibles lesions, el videoconsell del mes d’abril ens 
dóna algunes indicacions. 

Així doncs ens explica que, abans de començar a córrer, 
cal fer un escalfament amb exercicis de mobilitat articu-
lar de tronc i extremitats inferiors, estiraments actius de 
la part posterior de la cama i bessons, tensió de quàdri-
ceps i adductors, i intercalar carrera constant amb algu-
nes acceleracions; també ens informa que passats deu 
minuts de l’acabament de la cursa cal fer estiraments 

de tota la part inferior i de l’esquena de forma analítica i 
global, en funció dels grups musculars implicats.

El videoconsell també ens indica que passades 24/48 ho-
res hem d’anar al fisioterapeuta perquè ens realitzi un 
massatge per eliminar toxines i condicionar la muscula-
tura per a futures activitats.

La mesoteràpia i la cobertura de la pòlissa de Responsabilitat Civil

Arran de diverses consultes formulades per alguns 
col·legiats en relació a si la pòlissa de Responsabi-
litat Civil dóna cobertura a la pràctica de la meso-
teràpia, us informem que, d’acord amb la decisió 

presa a l’Assemblea General del CGCF de l’11 de 
novembre, se’ns recomana a tots els col·legis de fi-
sioterapeutes que, de moment, no es doni cobertura 
a l’esmentada pràctica.

http://www.alzheimercatalunya.org
http://fisiotv.cat/player.php?nid=158&b1=&b2=&b3=&video=videoconsell_abril_2015_que_fer_abans_i_despres_duna_cursa_atletica-hd.mp4

