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presentació

Carta del degà

Benvolgudes i benvolguts,

Com podreu comprovar en la Memòria que teniu a les vostres mans, l’any 2010 va ser d’una gran 
activitat per al nostre Col·legi, tant pel que fa a la seva estructura organitzativa i professional, com en 
relació a la pròpia Junta de Govern.

Les actuacions programades, sumades a les que van anar sorgint en el dia a dia, van mantenir a un 
ritme viu la dinàmica col·legial.

Faré únicament esment d’alguns aspectes com a mostra:

Compromès amb un bon servei, en començar l’any el Col·legi va certificar els Sistemes de Qualitat i 
Medi Ambient (Sistema de Gestió Integral) amb l’empresa Applus.

En el marc de la campanya “El Col·legi en moviment”, activitat de gran rendiment socioprofessional pel 
contacte directe amb els col·legiats i amb els gestors de salut, vam visitar diferents hospitals i centres 
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de l’Alt i Baix Empordà, el Penedès, el Vallès Oriental i el Pallars. Fruit d’aquestes visites es va crear el 
Grup d’Interès del Vallès Oriental i el Grup d’Interès del Penedès.

Seguint amb la política d’implementació del Col·legi al territori, el mes de desembre vam inaugurar la seu 
de la Secció Territorial de Lleida, unes noves instal·lacions que ens han de permetre millorar el nostre 
servei i comptar amb els mitjans necessaris per al bon desenvolupament de la nostra professió.

En l’àmbit institucional vam continuar teixint una xarxa de col·laboració amb diferents entitats i es van 
signar disset nous convenis, eixamplant així la nostra presència en la societat.

Cal destacar com a fet significatiu, l’aprovació definitiva, per part del Govern, del Pla Director de 
Malalties reumàtiques i de l’Aparell locomotor amb el qual veníem treballant des del 2009. És un Pla 
que permet la derivació directa al fisioterapeuta des de diferents professionals de la salut i que ens 
atorga plena autonomia per tractar patologies d’alta prevalença i baixa complexitat. Estem esperançats 
amb aquest Pla, atès que obre possibilitats de treball en l’àmbit de Primària.

Sensible amb la realitat que ens envolta, especialment en aquests moments socialment difícils, el 
Col·legi va destinar una partida pressupostària a beques i ajuts a la formació de 14.851,71€.

En el mateix sentit, es va posar en marxa el Servei d’Orientació Laboral per facilitar la tasca de recerca 
d’ocupació per als col·legiats amb dificultats de trobar feina.

Veureu que en aquesta Memòria hi ha moltes coses més, però per no allargar-me massa només us en 
comentaré una que va tenir un significat molt especial per al nostre col·lectiu: el dia 26 de novembre 
vam celebrar amb una Jornada científica i un sopar, el 20è Aniversari del nostre Col·legi. Va ser un dia 
extraordinari. La Jornada va ser un èxit per la qualitat dels ponents i per la massiva participació que va 
tenir l’acte, i al sopar vam poder gaudir de la companyia mútua.

Esperem poder tornar a celebrar-ho d’aquí a cinc anys més.

Rebeu una cordial salutació.

Francesc Escarmís i Costa
Degà
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missió i visió

Missió, visió i política del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

La missió del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) és ser una organització de serveis i de 
suport professional dirigida a satisfer i cobrir les necessitats del col·lectiu mitjançant la informació, 
la recerca, la formació, l’orientació i l’assessorament al col·legiat, al mateix temps que protegeix i 
defensa la professió de la Fisioteràpia davant de qualsevol fet que la pugui afectar. D’altra banda, 
promou i manté un compromís ferm de servei i atenció de la Fisioteràpia i els i les fisioterapeutes 
cap al ciutadà.

La visió consisteix en una projecció, una imatge de futur de l’entitat a llarg termini. En aquest cas, 
el CFC vol ser el col·legi professional capdavanter a l’estat espanyol, reconegut per la qualitat dels 
seus procediments i atenció vers els seus col·legiats i la societat en general. També vol ser un 
referent, una font de consulta, de col·laboració i de suport per a les administracions generals i 
locals, així com cap a la població, adaptant les seves actuacions a les realitats socials existents. Al 
mateix temps, el CFC vol tenir un pes en les decisions legals que comporti qualsevol acció cap a la 
Fisioteràpia i/o els fisioterapeutes.
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La Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya assumeix el compromís de treballar 
amb la implicació total de tots els treballadors del Col·legi, creant un bloc unitari amb la mateixa 
finalitat i els mateixos objectius, orientats cap al col·legiat i la professió.

Des d’aquest punt de vista, aquesta política comporta:

1. Ser una organització que es preocupa i lluita per la millora de la Fisioteràpia i la seva imatge.

2. Ser una organització que vetlla pels serveis dirigits als col·legiats, a través de la 
professionalització i sensibilització dels seus empleats, augmentant el seu grau d’implicació i 
compromís amb el Col·legi.

3. Ser una organització que aposta per la millora contínua i prevenció de la contaminació, a través del 
Sistema de Gestió Integral (SGI) i de les seves eines.

4. Ser una organització que busca l’augment del grau de satisfacció dels seus clients (col·legiats) i 
estudia les seves expectatives.

5. Ser una organització que compleix els requisits establerts per la llei i aquells que puguin sorgir 
pel compromís del SGI.

6. Ser una organització que es compromet a minimitzar l’impacte mediambiental que produeix la 
seva activitat.

Aquesta política està impulsada per la Junta Govern amb el compromís de tots els departaments de 
complir amb els requisits del Sistema de Gestió Integral.

Totes les accions que es realitzen per assolir els criteris del Sistema de Gestió Integral estan marcades 
pels següents valors i la següent filosofia:

Eficiència i eficàcia per tal d’assegurar la satisfacció del col·legiat.

Millora contínua de qualitat i medi ambient.

Treball en equip, assegurant el bon ambient laboral.

Formació continuada del personal.

Transparència i comportament ètic en tots els departaments del Col·legi.

Aquesta Política de Qualitat i Medi Ambient es plasma en uns objectius, mesurables i coherents, que 
són revisats cada any i que estan vinculats a les directrius marcades per la política de la Junta de 
Govern del Col·legi. 
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organismes col·legials

Junta de Govern
Qui són i què fan

La Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya està formada per onze fisioterapeutes 
que, des de les darreres eleccions, treballen amb la voluntat de fer créixer aquest Col·legi i de prestigiar 
la nostra professió.

D’esquerra a dreta, de peu: Martí Armengol, Montse Inglès, Maria Giné, Marta Romera, Gabriel Liesa, Mercè López, Santos Sastre.
D’esquerra a dreta, asseguts: Belén Mas, Manel Domingo, Francesc Escarmís, Ricard Corgos.

Degà: Francesc Escarmís Costa
Vicedegà: Manel Domingo Corchos
Secretari: Ricard Corgos Cervantes
Vicesecretari: Gabriel Liesa Vivancos
Tresorera: Montserrat Inglès Novell

Vocals:
− Maria Giné Garriga
− Marta Romera Durà
− Belén Mas Vello
− Martí Armengol Puiggròs
− Santos Sastre Fernández
− Mercè López Domínguez
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Comissions col·legials
Qui són i què fan

Les comissions col·legials neixen de la voluntat de proporcionar eines a la Fisioteràpia per tal de créixer 
com a professió. 

Actualment hi ha 12 comissions actives, les quals duen a terme tot tipus d’activitats destinades a 
proporcionar als col·legiats un millor coneixement de la seva àrea d’especialització.

A més, hi ha quatre comissions de referència que estan formades per personal del Col·legi i que tenen 
una funció eminentment de consulta.

Què són?

Com a mitjà de creixement que són, les comissions col·legials estan formades per experts en un àmbit 
concret de la Fisioteràpia i constitueixen un fòrum d’intercanvi i desenvolupament d’informació en el 
seu àmbit d’actuació corresponent.

Què fan?

La principal missió de les comissions col·legials és la de representar un punt de referència per a tots 
els fisioterapeutes interessats en la seva àrea d’actuació. 

Com a part d’aquesta missió, hi trobem el tractament amb els aspectes més específics de les diferents 
àrees d’interès de la Fisioteràpia, ja sigui a nivell de tècniques concretes, activitats formatives i/o 
divulgatives o de la correcta adequació a la legislació vigent dels professionals en contacte amb el seu 
àmbit d’actuació.

A més, les comissions col·legials poden actuar com a representants del Col·legi en actes determinats, 
així com realitzar treballs d’investigació a partir dels quals proposar programes d’actuació adients.

Per tant, el paper de les comissions és bàsic per al creixement i la consolidació de la nostra professió, 
atès que seran les encarregades de vetllar pel correcte desenvolupament de les diferents disciplines 
que la integren, així com d’esdevenir un punt de referència per als col·legiats.
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Comissió d’Acupuntura

La Comissió d’Acupuntura té com a objectiu principal agrupar els fisioterapeutes acupuntors i establir 
lligams professionals i formatius per tal de vetllar per la bona pràctica d’aquesta àrea d’especialització.

Coordinador/a:
Andreu Esteve

Comissió d’Aparell Locomotor

Els membres d’aquesta comissió tenen com a propòsit la creació d’un grup de treball que integri els 
fisioterapeutes que treballen en aquest camp i que han assolit o volen assolir el nivell més alt possible 
d’especialització i excel·lència assistencial. A més, la comissió pretén promocionar la figura del 
fisioterapeuta en aquest àmbit dins les professions de la salut, les entitats administratives i els usuaris.

Comissió d’Extremitat Superior

La meta d’aquesta comissió és esdevenir un fòrum de consulta i d’intercanvi d’informació que afavoreixi 
tant el coneixement com el desenvolupament de la Fisioteràpia d’extremitat superior.

Membres:
Marc Clarós
Anna Fusalba

Sotscoordinador/a:
Josep Ma Charles

Marta Marques
Tomás Tegiacchi

Coordinador/a:
Xavier Sala

Membres:
Enrique Balerdi
Leandro Gutman
Ana Ma Márquez

Sotscoordinador/a:
Marc Lari

Luis Daniel Paz
Isabel Salvat

Coordinador/a:
Vicenç Punsola

Membres:
Ma José Donado
Xavier García

Sotscoordinador/a:
Fèlix Obradó

Oriol Romo
Enric Sirvent
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Comissió de Geriatria

La divulgació de les competències del fisioterapeuta en geriatria, la millora i promoció de les tasques del 
fisioterapeuta, així com l’homogeneïtzació de les escales de valoració dins de l’exploració dels pacients, 
són les principals directrius d’aquesta comissió, que es dedica a mantenir i fomentar el coneixement 
relacionat amb el pacient gerontològic.

Comissió d’Hipoteràpia

Aquesta comissió pretén divulgar la seva especialitat així com promoure, juntament amb la Federació 
Catalana d’Hípica, els beneficis que pot proporcionar en la qualitat de vida dels seus pacients. 

Comissió d’Ob.U.Gi

La comissió d’Ob.U.Gi té com a objectiu facilitar als col·legiats tota la informació relacionada amb el seu 
camp d’actuació. També es treballa per millorar tant l’oferta com la qualitat formativa i assistencial.

Coordinador/a:
Benilde Martínez

Membres:
Ana Barrios
Verònica Gutiérrez
Jose Landete

Sotscoordinador/a:
Núria Torrents

Carme Macià
David Parro
Joan Torras

Coordinador/a:
Teresa Xipell

Membres:
Rosa Cabanas
Marta Fernàndez
Eloisa Martínez

Núria Pastallé
Montserrat Quintana

Coordinador/a:
Inés Ramírez

Membres:
Laia Blanco
Gemma Formiga
Stephanie Kauffman
Olga Palacín

Roser Picas
Olga Ruiz
Sandra Sancho
Núria Sans
Patricia Vidal
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Comissió d’Oncologia

Els membres d’aquesta comissió s’han marcat com a objectius: la unificació dels criteris dins de l’onco-
hematologia i les cures pal·liatives, la promoció i potenciació de la investigació i la col·laboració en el 
camp de la Fisioteràpia a fi de poder desenvolupar protocols de prevenció i tractament.

Comissió de Parkinson

Els professionals d’aquesta comissió treballen per personalitzar el tractament dels afectats de Parkinson 
i parkinsonismes, així com per a la unificació de criteris de valoració i de coneixements relacionats.

Comissió de Pediatria

Aquesta comissió, en estreta cooperació amb la SEFIP , té com a objectius principals el desenvolupament del 
codi deontològic de la Fisioteràpia en pediatria, la dinamització de les actuacions dins de les administracions 
públiques i l’establiment d’un calendari de reciclatge científic mitjançant sessions clíniques.

Coordinador/a:
Montserrat Gironès

Coordinador/a:
Marta Puig

Membres:
Benita Abadín
Toñi Alcalá
Ma Milagros Areguita
Ma Rosa Camp

Membres:
Laura Arèvalo
Carolina Comellas
Maria Fuentes
Èlia Gonzàlez

Sotscoordinador/a:
Carolina Garcia

Sotscoordinador/a:
Aina Homar

Pedro Mulero
Concepción Palacio
Àngels Pallàs
Ma Àngels Pera

José Landete
Anna Mauri
Eva Oliva
Sandra Roca
Marta Sánchez

Coordinador/a:
Mª Lourdes Macias

Membres:
Rut Barenys
Lucia De los Santos
Joaquim Fagoaga
Alicia Manzanas

Sotscoordinador/a:
Joaquim Pastallé

Ascensión Martín
Carles A. Montserrat
Joaquim Sarrias
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Comissió de Fisioteràpia Respiratòria

Els objectius dels components d’aquesta comissió són esdevenir un punt de referència per a tots els 
professionals interessats en la Fisioteràpia respiratòria i, mitjançant un treball conjunt i coordinat, 
fomentar el progrés d’aquesta àrea de la professió.

Comissió de Teràpies Manuals

La Comissió de Teràpies Manuals té marcats diversos objectius, entre els quals destaquen la difusió 
i divulgació dels diferents avenços relacionats amb aquesta àrea a fi de poder millorar i incentivar la 
recerca, i fomentar les relacions amb altres entitats nacionals i internacionals.

Comissió de Veterinària

Els objectius de la Comissió de Veterinària estan orientats a la divulgació d’aquesta especialitat dins de 
la comunitat veterinària i a la promoció del coneixement mitjançant el foment del nivell científic actual.

Coordinador/a:
Immaculada Castillo

Membres:
Teresa Bladé
Ana Balañá
Elena Gimeno

Joan Daniel Martí
Mª Susana Mena
Gerard Muñoz

Coordinador/a:
Juan López

Membres:
Alejandra Aros
Amparo Baena
Concepción Gutiérrez

Sotscoordinador/a:
August Catalán

Xavier Labraca
Vicens Mora
Pedro Pallejà

Coordinador/a:
Antoni Ramon

Membres:
Maria Gil
Marta Saula
Marina Sepúlveda

Sotscoordinador/a:
Marta Subirats
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organismes col·legials

Seccions territorials
Qui són i què fan. Objectius. Àmbit d’actuació

Les seccions territorials estan regulades per la Resolució 008/2009, de 3 de novembre de 2009.

Règim d’actuació

1. Les seccions territorials tenen caràcter de comissió 
delegada de la Junta de Govern i es regiran pel que 
estableixen els Estatuts, les bases reguladores i les 
disposicions que dicti la Junta de Govern.

2. Les seccions territorials tenen com a objectiu principal 
el tractament d’aspectes rellevants o d’interès per a la 
Fisioteràpia i els fisioterapeutes del seu àmbit d’actuació, 
és a dir, dels territoris gironí, lleidatà i tarragoní.

Objectius

Les seccions territorials tenen per objectiu:

1. Constituir un fòrum de tractament i discussió dels aspectes que incideixen en l’exercici de la 
Fisioteràpia als territoris gironí, lleidatà i tarragoní.

2. Promoure, seguir i desplegar activitats d’interès per als fisioterapeutes dels territoris indicats, 
preferentment per iniciativa pròpia o de la Junta de Govern.

3. Avaluar l’estat d’aspectes de la professió en el seu àmbit geogràfic i proposar estratègies i 
programes d’actuació destinats a promoure’n la millora.

4. Actuar com a interlocutor del Col·legi davant les entitats i organismes que s’hi relacionin o puguin 
incidir en l’exercici de la Fisioteràpia als territoris gironí, lleidatà i tarragoní.

5. Elaborar i distribuir, entre els col·legiats, informació, recomanacions i informes d’interès, prèvia 
aprovació de la Junta de Govern.

6. Realitzar aquelles tasques sol·licitades per la Junta de Govern.

7. Participar en les activitats, jornades i altres esdeveniments que organitzi el Col·legi.

8. Col·laborar amb els departaments del Col·legi per a la difusió de les seccions territorials.

9. Fer difusió de la professió en la societat.

16



memòria 2010

Secció Territorial de Girona

Membres:

Coordinadora: Col. 763 Alba Resplandis Segòvia

Cocoordinadora: Col. 4976 Mª del Carme Casellas Miret

Col. 4030 Laura Xargay Esparraguera

Col. 4215 Xavier Sala Garcia

Col. 5351 Marta Romera Durà 

Col. 6955 Laia Teixidor Planellas (fins a març 2010)

Col. 7196 Àlex Massaguer Collazo (fins a gener 2010)

Col. 7685 David Sanchez Martínez (des de novembre 2010)

Secció Territorial de Lleida

Membres:

Coordinadora: Col. 4188 Noemí Palacín Hurtado

Cocoordinadora: Col. 5856 Noemí Bravo Redondo

Col. 2643 Silvia Solé Cases

Col. 3927 Jara Tapiador Guarga (fins a març 2010)

Col. 6399 Judith Almazan Tribo (des de novembre 2010)

Col. 6491 Núria Cortada Vilaró

Col. 7156 Carol Naudí Farre (des d’abril 2010)

Col. 7234 Núria Iglesias Arrojo (des d’abril 2010)

Objectius

D’acord amb el que preveu l’article 4.5 de les bases reguladores de les seccions territorials de Girona, 
Lleida i Tarragona del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya -Resolució 08/2009 de 3 de novembre-, 
durant el mes de març de 2010 es va iniciar la convocatòria pública per a la renovació dels seus 
membres. El mes d’octubre, en haver-hi vacants a les seccions de Girona i Lleida, es va obrir una 
convocatòria extraordinària.
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Secció Territorial de Tarragona

Membres:

Coordinador: Col. 4374 Carlos Tremps Bes

Cocoordinador: Col. 6308 José Chaparro Garcia

Col. 1863 Sandra I. Salazar Esteban (fins a març 2010)

Col. 2400 Agustí Giné Cot (fins a març 2010)

Col. 2797 Antonio Maria Maya (des d’abril 2010)

Col. 2918 Eva San Jose Albarrracín (des d’abril 2010)

Col. 3510 Rosa Muixí Gebellí (des d’abril 2010)

Col. 3715 Eva Hernando Gimeno

Col. 4646 Anna Ferran Roig (fins a març 2010)

Col. 5649 Jordi Jové Monné (des d’abril 2010)
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Grups d’interès i de treball

Qui són i què fan

Què són?

Els grups d’interès són el resultat de la intenció de diversos fisioterapeutes d’una àrea determinada 
de donar a conèixer i fomentar la professió dins del seu àmbit geogràfic concret. Al 2010 hi havia cinc 
grups d’interès: el Grup d’Interès del Maresme, el Grup d’Interès d’Osona i el Ripollès, el Grup d’Interès 
de les Terres de l’Ebre, el Grup d’Interès del Penedès i el Grup d’Interès del Vallès Oriental.

D’altra banda, els grups de treball duen a terme tasques específiques relacionades amb un àmbit 
concret de la Fisioteràpia. La seva finalitat és el desenvolupament de la professió així com la realització 
de tasques que el Col·legi els pugui encomanar. Al 2010 hi havia dos grups de treball: el Grup de Treball 
d’Alteracions Vasculars Cerebrals (AVC) i el Grup de Treball d’Aquateràpia.

Què fan?

Un dels principals objectius dels grups d’interès és el desenvolupament de la Fisioteràpia dins del seu 
marc territorial. A tal efecte, i amb el suport del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, duen a terme 
activitats i iniciatives per augmentar la notorietat i el coneixement de la professió. Així doncs, són la 
cara de la Fisioteràpia en el seu territori, esdevenint representants del Col·legi.

Els objectius dels grups de treball, d’altra banda, són els mateixos que els dels grups d’interès, tot i que 
no estan adscrits a cap demarcació territorial en concret, sinó que el que els determina com a tal és el 
seu àmbit de treball i la tasca que representa el seu objectiu com a grup. 
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Organigrama funcional

Junta de Govern

VicesecretariSecretari Tresorer

Vocal 1 Vocal 2 Vocal 3 Vocal 4 Vocal 5 Vocal 6

Direcció Administrativa / Tècnica

Servei d’Atenció al Col·legiat

Qualitat

Comitè de Qualitat Responsable Qualitat

Vicedegà

Degà
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Servei d’Atenció al Col·legiat

Recursos humans

Recepció

Base de dades

Arxiu, documentació i Biblioteca

Magatzem i infraestructura

Neteja

Assessories

Dept. Administratiu

Dept. Financer

Dept. Informàtica

Seccions

Comptabilitat

Manteniment electrònic

Borsa de treball i treball a l’estranger

Formació, acreditacions i beques col·legials

Suport Junta de Govern

Departament de Comunicació i publicacions

Consultes professionals

Registre societats professionals

Comissions

Dept. Professional

Girona

Lleida

Tarragona

Col·legials
Externes

Fiscal
Jurídica
Laboral
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Consell Social de la Fisioteràpia

El Consell Social de la Fisioteràpia constitueix una vella aspiració del CFC. D’acord amb el que marquen 
els Estatuts del Col·legi, el 2 de novembre de 2010, la Junta de Govern va aprovar la Resolució 004/2010 
per la qual es constitueix el Consell Social de la Fisioteràpia, que estarà regulat d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 58 dels Estatuts col·legials:

El Consell Social de la Fisioteràpia
Article 58

La Junta de Govern pot constituir, informant-ne a l’Assemblea, el Consell Social de la Fisioteràpia, 
tot oferint participar-hi als qui haguessin estat degans del Col·legi, als col·legiats honorífics i a 
persones o entitats que destaquin pel seu interès o dedicació a la Fisioteràpia o a les finalitats 
del Col·legi. En formen part, també, el degà exercent i el secretari, a qui correspon estendre acta 
de les seves reunions.

El Consell, que s’ha de reunir a iniciativa del degà o de tres dels seus membres i sota la presidència 
de qui es decideixi en cada ocasió, constitueix un fòrum de tractament d’aspectes relacionats 
directament o indirecta amb la Fisioteràpia, de formació d’iniciatives i d’elaboració de propostes, 
bé siguin generades pels seus membres, bé siguin encarregades per la Junta de Govern.

Els seus acords no són vinculants i serveixen d’orientació a la dinàmica del Col·legi i, si escau, 
han de ser presentats a l’Assemblea.
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D’acord amb el que indica la Resolució 004/2010, el degà va oferir la participació al Consell Social de la 
Fisioteràpia als degans i col·legiats honorífics i a persones rellevants del col·lectiu.

A més del degà del Col·legi, Sr. Francesc Escarmís, i del secretari, Sr. Ricard Corgos, van acceptar 
aquesta proposta i constitueixen el Consell, les persones següents:

Albert Núñez Pérez, degà honorífic

Pere Narbona Marrassé, degà honorífic

Antoni Narbona Jiménez, exdegà 

Daniel Jiménez Hernández, degà honorífic

Jordi Artigas de Castro, col·legiat honorífic

Eduard Rius i Pey, col·legiat honorífic

Xavier Trias i Vidal de Llobatera, col·legiat honorífic

Miquel Vilardell Tarrés, col·legiat honorífic

Ramon Figueras Sabater, col·legiat honorífic

El dia 18 de novembre, va tenir lloc la constitució del Consell i la seva primera reunió, que va servir d’una 
primera presa de contacte dels seus components i per exposar les diferents visions i les reflexions sobre 
els canvis que, de manera més immediata, hauria d’emprendre el Col·legi per a un millor desplegament 
dels seus serveis.
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Situació dels col·legiats

Any Col·legiacions

2009 587

2010 582

Font: Base de dades del Col·legi

Durant l’any 2010 hi va haver 582 noves 
col·legiacions, un 1% menys que l’any 2009.

Del total dels 9.312 col·legiats, 7.697 (83%) 
exerceixen la professió, mentre que 1.615 (17%) no 
estan en actiu.

Estat Col·legiats (%)

Actius 83 %

No actius 17 %

Font: Base de dades del Col·legi
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Distribució per edat i sexe
A Catalunya, els col·legiats són majoritàriament dones. El 37% dels col·legiats es troba en la franja 
d’edat de 20 a 29 anys i el 44% en la de 30 a 39 anys; el 19% restant correspon als col·legiats majors de 
40 anys (en el gràfic es poden veure els percentatges desglossats).

Sexe Col·legiats (%)

Homes 30 %

Dones 70 %

Font: Base de dades del Col·legi

Edat Col·legiats (%)

De 20 a 29 37 %

De 30 a 39 44 %

De 40 a 49 11 %

De 50 a 59 5 %

Més de 60 3 %

Font: Base de dades del Col·legi
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Distribució geogràfica

Pel que fa a la distribució geogràfica dels col·legiats, 
el 69,7% viu a la província de Barcelona, la resta es 
troben distribuïts (de major a menor concentració 
de fisioterapeutes) entre Girona (10,2%), Tarragona 
(7,5%) i Lleida (4,5%). Un 8,1% dels col·legiats viu 
fora de Catalunya.

Província Col·legiats

Barcelona 6572

Tarragona 702

Lleida 422

Girona 857

Fora de Catalunya 759

Font: Base de dades del Col·legi

Més de 2500 col·legiats
De 2000 a 2499 col·legiats
De 1500 a 1999 col·legiats
De 1000 a 1499 col·legiats
De 900 a 999 col·legiats
De 800 a 899 col·legiats
De 700 a 799 col·legiats
De 600 a 699 col·legiats
De 500 a 599 col·legiats
De 400 a 499 col·legiats
De 300 a 399 col·legiats
De 200 a 299 col·legiats
De 100 a 199 col·legiats
De 50 a 99 col·legiats
De 25 a 49 col·legiats
De 10 a 24 col·legiats
Menys de 9 col·legiats

Font: Base de dades del Col·legi
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Cens de centres de Fisioteràpia
El cens del Col·legi agrupa un total de 814 centres i consultes de Fisioteràpia. Les dades facilitades 
pels centres permeten fer cerques, a través del motor de recerca de la pàgina web del Col·legi 
www.fisioterapeutes.cat/centres, tant per especialitats com per tècniques específiques de Fisioteràpia.

Durant l’any 2010 hi ha hagut 57 noves altes (44 a Barcelona, 7 a Tarragona, 4 a Lleida i 2 a Girona). El 
67% del total de centres són de la província de Barcelona.

En el següent gràfic es mostra la distribució territorial dels centres i consultes censades:

Província Centres de Fisioteràpia

Barcelona 67 %

Tarragona 14 %

Lleida 7 %

Girona 12 %

Font: Cens de Centres de Fisioteràpia del Col·legi
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Borsa de Treball
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya posa a disposició dels seus col·legiats i col·legiades un 
servei dedicat a proporcionar possibilitats laborals adients i relacionades amb els seus interessos: la 
Borsa de Treball. 

Entre les ofertes de feina distingirem entre les de contractació, que van suposar un 55,85% (105), i les 
de prestació de serveis, un 44,15% (83).

Si ho comparem amb el 2009, observarem un augment en el percentatge de les ofertes de prestació 
de serveis, de 55 (18,15%) a 83 (44,15%); un increment que mostra una tendència a la igualtat entre 
ambdós tipus d’ofertes laborals.

Any Ofertes de treball

2009 303

2010 188

Font: Base de dades del Col·legi

L’any 2010 es van publicar un total de 188 ofertes de 
treball. En comparació amb l’any 2009 (303 ofertes) 
podem observar una disminució del 37,95%.
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Treball a l’estranger

Respecte de l’oferta de treball a l’estranger, veiem que, respecte al 2009, el total d’ofertes publicades 
ha sofert una disminució molt important.

Pel que fa al país d’origen de les ofertes, cal destacar que durant el 2009 totes les ofertes publicades 
eren per anar a França, mentre que al 2010, un 15,38% de les ofertes de l’estranger provenien d’Itàlia.

2009

Tipus d’oferta Ofertes de treball

Contracte 248

Prestació de serveis 55

2010

Tipus d’oferta Ofertes de treball

Contracte 105

Prestació de serveis 83

Font: Base de dades del Col·legi

2009

País Ofertes de treball

França 78

Itàlia 0

2010

País Ofertes de treball

França 11

Itàlia 2

Font: Base de dades del Col·legi
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Servei de Biblioteca
La Biblioteca està oberta als col·legiats i als estudiants de Fisioteràpia de dilluns a divendres, de 9.00 h 
a 20.00 h. Poden accedir al Servei de Préstec els fisioterapeutes col·legiats, els quals poden endur-se 
dos llibres durant un termini màxim de quinze dies naturals.

Durant l’any 2010, la Biblioteca del Col·legi va rebre un total de 53 visites, quantitat que 
suposa un increment del 18% respecte de l’any anterior. Aquest fet pot ser conseqüència 
del nou Servei de Consulta del fons bibliogràfic, disponible a través del web del Col·legi 
www.fisioterapeutes.cat/serveis/biblioteca

Respecte del Servei de Préstec de llibres, l’any 2010 es van fer 84 préstecs, que suposa una devallada 
del 52% respecte de l’any 2009.

Any Visites a la Biblioteca

2009 45

2010 53

Font: Base de dades del Col·legi

Any Préstec de llibres

2009 174

2010 84

Font: Base de dades del Col·legi
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Resultats de les enquestes de satisfacció

La Biblioteca a la seu del Col·legi

La majoria dels col·legiats que utilitza la Biblioteca ho fa esporàdicament, i la visita acostuma a tenir una 
durada inferior a una hora. El motiu de la visita sol ser la consulta de llibres i l’ús del Servei de Préstec.

Els usuaris d’aquest servei destaquen, a les enquestes, el nivell de conservació dels llibres. La 
demanda majoritària és l’augment del fons bibliogràfic de la Biblioteca. D’acord amb els resultats de 
les enquestes, el 77% dels usuaris obté la informació que busca.

8

7

6

5

4

3

2

1

Pregunta

Qualitat de la informació 5,9

Nivell de conservació 7,9

Informació per utilitzar la Biblioteca 7,3

Font: Base de dades del Col·legi

La Biblioteca a la pàgina web

El fons bibliogràfic es pot consultar a Internet mitjançant diferents motors de recerca. Els resultats 
de les enquestes de satisfacció denoten que les consultes a la pàgina web de la Biblioteca són 
majoritàriament esporàdiques i destaquen la facilitat amb què es troba la informació (80% respostes 
positives). El servei més demanat pels col·legiats és l’accés a llibres i revistes en format electrònic a 
través de la pàgina web.
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Assessories
El CFC posa a disposició dels seus col·legiats tres serveis d’assessoria: fiscal, jurídica i laboral. Durant 
el 2010 els assessors han realitzat visites presencials a la seu col·legial quinzenalment. D’altra banda, 
els col·legiats poden fer-los consultes telefòniques en els seus despatxos professionals. Les seccions 
territorials de Girona i Tarragona també compten amb la visita dels assessors fiscal i laboral per a les 
consultes que vulguin fer-los els col·legiats d’aquestes dues províncies.

També existeix la possiblitat de fer-los consultes mitjançant el correu electrònic o visitar l’apartat 
específic dels assessors a la pàgina web del Col·legi, on s’hi poden visionar les consultes més freqüents 
que reben cadascun d’ells.

Els assessors han rebut més visites durant l’any 2010 que en el 2009, l’únic assessor que es manté 
similar en nombre de consultes és l’assessor laboral.
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2009 2010

2009

Assessor Núm. visites

Fiscal 47

Jurídic 15

Laboral 64

2010

Assessor Núm. visites

Fiscal 61

Jurídic 43

Laboral 64

Font: Base de dades del Col·legi
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Resultats de les enquestes de satisfacció

Durant l’any 2010 la concertació de vistes amb els assessors s’ha fet majoritàriament per telèfon 
(96.3%); el correu electrònic ha disminuït el seu ús, passant del 12% al 2009 al 3,6% al 2010.

Pel que fa a la valoració del servei, la puntuació mitjana de les diferents qüestions ha augmentat 
lleugerament durant l’any 2010 fins al 9,16 (8,85 l’any 2009). Destaca com a aspecte positiu el tracte 
amb els assessors i la qualitat del servei ofert.
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Beques i ajuts
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya realitza tres convocatòries anuals de beques i ajuts, 
aquestes són:

Beques i ajuts per a formació de postgrau i/o continuada.

Ajuts a la investigació.

Ajuts a projectes de prevenció i promoció de la salut en matèria de Fisioteràpia en col·lectius 
desafavorits, promoguts per entitats del Tercer Sector en el territori català.

Beques i ajuts per a formació de postgrau i/o continuada 

Pressupost assignat: 14.851,71 euros

Nombre de beques concedides: 11

Pel que fa als ajuts a la investigació i als ajuts a projectes de prevenció i promoció de la salut en 
matèria de Fisioteràpia en col·lectius desafavorits, les convocatòries han estat realitzades al 2010 i la 
resolució de la concessió es farà al 2011.

2009

Beques Beques concedides

Formació 10

Recerca 3

Cooperació 2

2010

Beques Beques concedides

Formació 11

Recerca 0

Cooperació 0

Font: Base de dades del Col·legi
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2009

Beques Pressupost

Formació 15.095,95 €

Recerca 12.000 €

Cooperació 6.000 €

2010

Beques Pressupost

Formació 14.851,71 €

Recerca 12.000 €

Cooperació 6.000 €

Font: Base de dades del Col·legi
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D’altra banda, en el marc de les polítiques de responsabilitat social existents al Col·legi, es va atorgar 
l’ajut per naixement o adopció a tots els col·legiats que ho van sol·licitar. La quantitat concedida en 
concepte d’ajut al naixement i/o adopció, durant l’any 2010, va ser de 100 euros. En aquest sentit, es 
van atendre 150 demandes que va representar un import total de 15.000 euros.
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Formació i acreditacions
El Col·legi va establir, el darrer trimestre del 2010, el Reconeixement Col·legial de Desenvolupament 
Professional Continu (RCDPC) per a activitats formatives pròpies i per a les d’altres entitats dedicades 
a la formació, sempre i quan compleixin els requisits establerts per les bases del RCDPC del Col·legi, 
disponibles a www.fisioterapeutes.cat/formacio/colegi/reconeixement

El Col·legi tramita per als seus cursos i per als de les entitats que així ho sol·liciten, l’acreditació del 
Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

A continuació es donen a conèixer les dades dels expedients d’acreditació / reconeixement de l’any 
2010, en què es mostren diferenciades les dades corresponents al cursos propis del Col·legi i les dades 
dels cursos d’altres entitats.

Totes les acreditacions / reconeixements concedits pel Col·legi van comptar amb el Reconeixement 
d’Interès Sanitari (RIS). De la formació pròpia del Col·legi, el 100% va comptar, a més, amb crèdits 
del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (Comisión de Formación 
Continuada- Ministerio de Sanidad).
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2009

Tipus de formació Expedients d’acreditació

Formació pròpia 19

Formació externa 28

2010

Tipus de formació Expedients d’acreditació

Formació pròpia 26

Formació externa 9

Font: Base de dades del Col·legi
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Durant l’any 2010, el nombre de cursos va incrementar lleugerament i va disminuir, també discretament, 
el nombre de conferències. En relació als cursos, un 25% correspon a cursos nous dins l’oferta formativa 
del Col·legi, mentre que la resta correspon a reedicions d’activitats ja realitzades anteriorment.
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2009 2010

2009

Tipus de formació Nombre d’activitats

Cursos 19

Conferències 19

2010

Tipus de formació Nombre d’activitats

Cursos 20

Conferències 16

Font: Base de dades del Col·legi
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Dins del Sistema de Gestió de Qualitat es tenen en compte les valoracions que fan els col·legiats de les 
activitats a què assisteixen.

Com es pot observar als gràfics següents, el grau de satisfacció de les conferències té una mitjana de 8 
punts sobre 10, fet que suposa un lleuger increment de 0.3 punts respecte a les mateixes dades de l’any 
anterior. En el cas dels cursos, el nivell de satisfacció és de 7.9 sobre 10, fet que representa un discret 
augment respecte de l’any anterior (1%).

Grau de satisfacció conferències

Pregunta

Entorn 7,9

Qualitat 8,4

Expectatives aplicació 7,8

Font: Base de dades del Col·legi

Grau de satisfacció cursos

Pregunta

Entorn 7,4

Formació 7,6

Material 8,0

Expectatives aplicació 7,9

Professorat 8,5

Font: Base de dades del Col·legi
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Comunicació
Al 2010 es va igualar el 2009 tant en resultats totals de mitjans com d’impactes. El nombre d’impactes 
va ser el mateix en tots dos anys, 184, i en el de mitjans només hi ha hagut una diferència d’un punt: si 
al 2009 hi va haver un total de 166 mitjans, al 2010 va ser de 167.

Tot i així, al 2010 es va incrementar el ressò del Col·legi i la Fisioteràpia dins de les institucions públiques 
i organitzacions socials. La nostra col·laboració amb el DipSalut de Girona pels parcs urbans i amb la 
Diputació de Barcelona pels parcs geriàtrics, va permetre donar a conèixer la nostra institució i la 
professió a moltes poblacions catalanes. De la mateixa manera, la campanya La Fisioteràpia a l’escola 
va augmentar la nostra implementació en associacions educatives reconegudes com també en els 
sindicats. En aquest sentit, si al 2009 vam tenir un ressò de 6 impactes, al 2010 va ser de 93.

Destaquem un lleuger augment dels mitjans digitals durant el 2010. Si l’any 2009 vam aparèixer en 87 
llocs webs amb 94 impactes, al 2010 va ser en 91 mitjans amb 103 impactes. En canvi la nostra notorietat 
tant a la ràdio com la televisió va ser molt igualada, tant en nombre d’impactes com de mitjans. 

Pel que fa a les publicacions en paper, al 2010 la xifra va disminuir tant en nombre de mitjans com 
d’impactes (22 diaris l’any 2010 i 29 al 2009, i 24 impactes l’any passat i 30 al 2009). Seguint aquesta 
tendència, es va reduir en quatre punts el nombre d’aparicions a les agències de notícies. Si l’any 2009 
hi va haver pràcticament la mateixa xifra tant d’impactes com de mitjans, vuit concretament, al 2010 va 
ser de quatre notícies i quatre impactes.

D’altra banda es van crear intercanvis d’informació en relació amb el tema que volíem donar a conèixer 
i d’acord amb la importància de la notícia, fet o acte del Col·legi. També es van enviar als públics 
d’interès les notícies que tenien relació amb la nostra institució. Així doncs, vam comunicar notícies a 
patrocinadors, entitats col·laboradores, col·legis sanitaris i altres organitzacions.

Durant el 2010 es van filtrar als mitjans 21 notícies entre notes, convocatòries i comunicats de premsa. 
També es van preparar dossiers de premsa, a part de l’institucional, per al Fira Gran, el Dia Mundial de 
la Fisioteràpia i la inauguració de la seu de Lleida. D’altra banda, es va enviar la Memòria 2009 a tots els 
públics d’interès del Col·legi que estaven especificats en el Pla de Comunicació 2010.
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D’altra banda, el Departament de Comunicació també va fer un seguiment dels mitjans, diàriament, durant 
tot l’any. D’aquesta manera, si havia alguna notícia interessant, es distribuïa per donar-la a conèixer. A 
continuació indiquem el nombre de notícies que van tenir relació amb el Col·legi i/o la Fisioteràpia:
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Ràdios 32
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Diaris 24

Mitjans digitals 103

Agències de notícies 4

Font: Base de dades del Col·legi

30

25

20

15

10

5

Mes Notícies

Gener 12

Febrer 8

Març 6

Abril 16

Maig 14

Juny 24

Juliol 20

Agost 3

Setembre 10

Octubre 27

Novembre 21

Desembre 16

Font: Base de dades del Col·legi
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Noticiari de Fisioteràpia

És la revista corporativa del Col·legi. Tracta temes d’actualitat i activitats programades pel propi 
Col·legi, així com informació dels assessors i novetats bibliogràfiques. És una publicació trimestral amb 
un tiratge de vuit mil exemplars, aproximadament. L’any 2010 es van publicar 4 números. 

El Dit

És un resum de les notícies col·legials. Es tracta d’un full informatiu del qual se’n publiquen dos 
números per trimestre. Té un tiratge de vuit mil exemplars, aproximadament. Durant el 2010 es van 
publicar 8 números.

A fons: “Per una major presència de la 
Fisioteràpia a la Sanitat Pública catalana”
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Col·legi de
Fisioterapeutes
de Catalunya

A fons: Espais  
Lúdics i de Salut, una 
aposta del Col·legi

Entrevista a Lluís 
Puig, el fisioterapeuta 
més mediàtic
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Fisioterapeutes
de Catalunya

núm. 71abril - juny 2010

Fisioteràpia

Les relacions institucionals són la 
clau per al futur de la nostra professió
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teràpies
manuals
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pràctica
clínica

Barcelona

26 de novembre de 2010

Jornada Col·legial: Les teràpies manuals en la pràctica clínica.
Hotel Barceló Sants, 26 de novembre de 2010

FisioteràpiaN
o
ti
c
ia
ri
 d
e

juliol - setembre 2010 núm. 72

Col·legi de
Fisioterapeutes
de Catalunya

A fons: La clau  
de l’èxit és un bon  
treball d’equip

Entrevistes a  
Enric Sirvent i a  
Ricard Montané

≥
≥
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Fisioteràpia

El Dit
Fulls informatius Núm. 1 - Any 2010

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, tal i com ja 
va anunciar el passat mes de novembre, ha obert el Re
gistre de fisioterapeutes formats en punció seca. Aquest 
registre és el resultat final de la Resolució col·legial 
007/2009 de 6 d’octubre, per la qual s’establien els requi
sits formatius mínims per a l’aplicació d’aquesta tècnica.

Aquells que estigueu interessats a formar part d’aquest 
registre, podeu trobar l’imprès d’inscripció a l’enllaç 
www.fisioterapeutes.cat/tramits, espai on també hi po
deu trobar la Resolució col·legial 007/2009.

La inscripció al registre és necessària per tal que 
l’assegurança de Responsabilitat Civil cobreixi aquesta 
pràctica.

Obert el Registre de fisioterapeutes formats en punció seca

La Comissió de Veterinària del Col·legi fa una crida als 
companys i companyes interessades a col·laborar de 
manera activa amb aquesta Comissió, els objectius de 
la qual són: promoure el coneixement d’aquest nou 
camp en Fisioteràpia; augmentar el nivell científic de 
les actuacions i presentacions en el camp de la Fisio
teràpia veterinària; donar suport a tots aquells fisiote
rapeutes que vulguin iniciar-se en aquest camp i infor
mar a la comunitat veterinària de les possibilitats de la 
Fisioteràpia aplicada als animals.

Preguem que tots aquells que hi estiguin interessats, 
ens ho facin saber a través del correu electrònic de la 
comissió veterinaria@fisioterapeutes.cat
(93 207 70 22), especificant les vostres dades personals 
i número de col·legiat.

La Comissió de Veterinària et convida 
a participar de la seva activitat 

La bústia de suggeriments funciona

Coneixes la tasca de les Comissions?

Sí (32%)

No (68%)

Des de la posada en marxa de la bústia de suggeriments ‘OPINA’ que podeu trobar a 
la pàgina web del Col·legi, hem rebut un total 32 suggeriments, els quals han estat 
valorats pel Comitè de Qualitat i, després de l’estudi de la seva viabilitat, s’han realit
zat les accions corresponents. 

Destacar que, gràcies als suggeriments rebuts, hem engegat el Servei de préstec de 
llibres a domicili, que permet a tots als col·legiats consultar el fons de la Biblioteca 
del Col·legi, sigui quin sigui el seu lloc de residència.

Cal destacar, també, el suggeriment que ens instava a realitzar un informe específic 
per als fisioterapeutes sobre la Grip A. La seva finalitat era conèixer les pautes a se
guir per evitar el contagi en l’exercici professional, a banda de tenir, en tot moment, 
una informació puntual i actualitzada de la seva incidència en la població. 

Des del Col·legi volem agrair les vostres aportacions a l’espai ‘OPINA’ i us animem a 
continuar col·laborant en la millora contínua de l’entitat. Us recordem que la bústia de 
suggeriments es troba a l’abast de tothom a l’enllaç www.fisioterapeutes.cat/opina
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La XXVII Assemblea se celebrarà a Tarragona

Coneixes la tasca de les Seccions?

Sí (40%)

No (60%)

Us anunciem la convocatòria a la 27a Assemblea Or
dinària del Col·legi, tot indicant-vos que l’Assemblea és 
l’òrgan sobirà del Col·legi i el punt de participació i re
flexió de tots els col·legiats.

Seguint amb la descentralització de la celebració de les 
assemblees generals del Col·legi, que l’any passat es 
va iniciar a Girona amb la XXV Assemblea, enguany ce
lebrarem a Tarragona la que serà la XXVII Assemblea. 
Les assemblees itinerants han estat un dels objectius de 
l’actual Junta de Govern des de la seva elecció, el febrer 
de l’any 2008.

La importància de participar en les decisions que afecten 
tots els col·legiats, fan que us animi a trobar-nos perso
nalment el proper dia 22 de maig.

cfc@fisioterapeutes.cat
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El Col·legi torna a participar, un any més, al Fira Gran

Per cinquena vegada consecutiva, el Col·legi de Fisio
terapeutes de Catalunya va participar en el 12è Saló de 
la Gent Gran de Catalunya, FiraGran’10. Com els altres 
anys, es va col·locar un estand informatiu on s’oferien, 
també, valoracions i assessorament a totes les perso
nes que ho sol·licitaven. A més, la Comissió de Geria
tria va presentar a l’Espai Fòrum la conferència: “Pro
moció de l’autonomia: estil de vida actiu”.

L’acte va ser presentat per les companyes Anna Bar-
rios i Montse Mas, que van explicar als assistents unes 
normes bàsiques per mantenir un bon estat tant físic 
com psicològic. Van donar pautes d’ergonomia i hi
giene postural a la llar, de la cura de la pròpia perso
na, dels beneficis de l’oci actiu -que a més de frenar 
l’envelliment biològic ajuda a reduir la possibilitat de 
patir un depressió-, de com viatjar segurs i, finalment, 
d’higiene de la son. 

La mostra, ubicada un cop més a la Farga de 
l’Hospitalet, es va inaugurar el 5 de maig amb la 
presència del Sr. Juli Simón, director de la Fira; la Sra. 
Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat; la 
Sra. Teresa Padrós, vocal de Salut Pública i Consum de 
la Diputació de Barcelona, i la consellera de Salut, Sra. 
Marina Geli, que va afirmar que “al segle XX van haver
hi dues revolucions silencioses molt importants: la de 
les dones i la de la gent gran; gràcies, aquesta última, 
a l’envelliment actiu”. 

Seguidament les autoritats van recórrer els diferents 
estands de la Fira, i es van aturar al del Col·legi. Se’ls 
va informar de les tasques que realitzen els fisiotera
peutes, les activitats programades per al Saló i el paper 
de la Fisioteràpia en geriatria. A continuació, com cada 
any, es van lliurar els XI Premis Fira Gran, que reconei
xen la implicació d’entitats i persones grans en dife
rents àmbits com el cultural, l’esportiu, el professional 
o el social. Aquest acte va estar presidit per la conse
llera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila.

El Dit
Fulls informatius Núm. 4 - Any 2010

L’Assemblea aprova, per majoria, el compte de resultats de l’exercici 2009

El passat 22 de maig, tal i com estableixen els Esta
tuts del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC), 
es va celebrar la XXVII Assemblea Ordinària, que va 
servir per presentar la Memòria 2009 i per sotmetre a 
l’aprovació dels col·legiats assistents el balanç econò
mic del darrer exercici. Seguint el compromís de des
centralització de les assemblees col·legials, aquesta 
assemblea va tenir lloc a Tarragona.

El degà va iniciar l’acte donant la benvinguda als assis
tents i tot seguit va passar la paraula al secretari, que 
va presentar la Memòria tècnica de l’any 2009, on es re
collien diverses dades referents al perfil del col·legiat 
català i també diferents anàlisis estadístiques extretes 
dels serveis que ofereix el Col·legi. 

Tot seguit el degà va fer un resum de les activitats 
col·legials realitzades el darrer any. Les va dividir en 
tres grups: professionals, col·legials i de relacions 
institucionals. De les primeres, va voler destacar-ne 
la lluita contra l’intrusisme, la resolució de la punció 
seca i la creació de l’informe del treballador autònom. 
De les segones, les col·legials, en va destacar la cam
panya ‘El Col·legi en moviment’, la creació de grups 
d’interès i l’increment d’activitats formatives; i de les 
terceres, les relacions institucionals, va fer menció al 
Pla d’Innovació d’Atenció Primària i Salut Comunitària, 
al Pla Director de Malalties Reumàtiques i de l’Aparell 
Locomotor, a la Jornada col·legial ‘Mirada cap a un nou 
model assistencial eficient en Fisioteràpia’, i a la sig
natura de convenis amb diferents entitats i institucions 
destinats a crear vincles que puguin oferir beneficis, 
tant al nostre col·lectiu com als nostres pacients.
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La Fisioteràpia s’apropa a les escoles catalanes

8 de setembre, Dia Mundial de la Fisioteràpia 2010

Un any més, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalu-
nya va celebrar, a Barcelona, el Dia Mundial de la Fi
sioteràpia. Enguany el degà, Sr. Francesc Escarmís, i 
el vicedegà, Sr. Manel Domingo, van presentar davant 
les institucions públiques, sindicats i associacions de 
pares i mares d’alumnes, la campanya “La Fisioteràpia 
a l’escola”. La intenció és donar a conèixer quins movi
ments han de fer els nens i nenes en situacions quotidia
nes. Aquesta campanya de prevenció es presentarà a 40 
escoles de tot Catalunya.

El senyor Escarmís va destacar que “per evitar futures 
patologies és molt important prevenir
motiu va afirmar que “aquesta iniciativa adreçada als 
nens evitarà futures lesions musculosquelètiques”. Va 
afegir que “aquest programa no només és per als infants 
sinó també per als pares i els mestres. Així els adults po
dran donar certes pautes a la canalla i alhora posar
en pràctica, com per exemple explicar com s’ha de seure 
o l’ús de la motxilla escolar”.

D’altra banda el senyor Domingo va afirmar que “el dolor 
d’esquena es presenta en un 10% del nens de 10 anys, 
percentatge que pot augmentar fins a un 70% al final del 
creixement, entre els 16 i 21 anys, aproximadament”. Va 
comentar que “aquesta patologia es pot incrementar per 

BARCELONA
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www.fisioterapeutes.cat/jornades/barcelona/ 
terapies_manuals/iijornada/inscripcions.htm

El proper 26 de novembre tindrà lloc el Sopar de comme
moració del 20è aniversari de la creació del nostre Col·legi. 
Al marge de ser un marc de trobada per als integrants del 
nostre col·lectiu, també pretén ser un espai per homenat
jar i premiar alguns del nostres companys i companyes.

L’acte s’iniciarà a les 21.00 h amb el parlament del 
degà, Sr. Francesc Escarmís, i a continuació se servirà 
el sopar. Tot seguit es farà l’habitual homenatge als 
col·legiats jubilats el darrer any, i li seguirà el lliurament 
del Premi June Nystrom, que aquest any recau en el Sr. 
Ricard Montané, fisioterapeuta i professor de la EU Gim
bernat. Posteriorment hi haurà un reconeixement per als 
fisioterapeutes doctors.

No us podeu perdre l’actuació que realitzarà, per cloure 
la jornada, l’il·lusionista Mag Lari, que ens oferirà una 
mostra del seu darrer espectacle i serà la mà innocent 

El Col·legi commemora el seu 20è aniversari amb un sopar ‘màgic’

El fisioterapeuta, col·legiat

A principis del mes d’octubre el Col·legi va enviar una 
carta informativa a diferents entitats, centres, hospi
tals, etc. sobre l’obligació de què tots els fisioterapeu
tes que hi treballen estiguin col·legiats.

Com sabeu, per a l’exercici de les professions 
col·legiades és indispensable disposar d’una assegu
rança que doni cobertura a la responsabilitat civil que 
generi els eventuals danys i perjudicis que pugui cau
sar l’exercici professional. En aquest sentit el Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya té contractada una 
pòlissa d’assegurances que dóna cobertura a la indi
cada responsabilitat.

També és ben conegut que aquells que exerceixin pro
fessions titulades que disposin de col·legi professional 
han de col·legiar-se d’acord amb el que estableix el Tí
tol II de la Llei 07/2006.

Aquestes són dues de les raons de la conveniència 
d’estar col·legiat, però no en són les úniques. També 
es una acció per lluitar contra l’intrusisme que pateix 
la nostra professió. Pots informar-te de tots el serveis 
que t’ofereix el Col·legi visitant la nostra pàgina web 
www.fisioterapeutes.cat
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El passat 26 de novembre, el Col·legi va organitzar la Jornada anual, que enguany va 

tractar sobre les teràpies manuals en la pràctica clínica. La finalitat d’aquest acte va 

ser, d’una banda, destacar la mà com a l’eina principal i bàsica del fisioterapeuta, de 

l’altra, fer palès el nivell científic que s’ha assolit durant aquests 20 anys d’existència 

del Col·legi, tal i com ho va manifestar el degà, Francesc Escarmís, durant l’acte 

d’inauguració de la Jornada. Per primer cop i com a mostra de l’apropament al territori 

-una de principals apostes de la Junta del Col·legi- els moderadors de la Jornada van 

ser representants de les tres Seccions Territorials i d’un dels Grups d’Interès; així ma-

teix, integrants de tres comissions col·legials van participar en les ponències de l’acte.
La ponència inaugural va anar a càrrec del senyor Enric Sirvent, fisioterapeuta, an-

tropòleg i professor de l’EU Gimbernat. Des d’una visió antropològica, va fer un repàs 

històric de la teràpia manual i la semblança que hi ha entre la posada en escena d’una 

obra teatral i la Fisioteràpia. Segons Sirvent hi ha un actor que és el fisioterapeuta, un 

públic que és el pacient i un escenari que seria el lloc on el fisioterapeuta interpreta el 

seu paper. Per aquest motiu el professional sanitari ha de tenir en compte la comuni-

cació no verbal, l’àmbit cultural i l’observació del pacient per veure com manipular-lo 

i com intuir el tacte perceptiu.

 “Les teràpies manuals en la pràctica clínica”

La taula inaugural va estar presidida pel degà del Col·legi i el fisioterapeuta i antropòleg Enric Sirvent, autor de la ponència inaugural.

El personal del Col·legi va repartir acreditacions durant tot el dia.

Enric Sirvent.

La Jornada va comptar amb una gran assistència de públic.

El DitFulls informatius
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serveis col·legials

El web
La pàgina web del CFC es troba en constant desenvolupament. Un dels canvis més importants que ha 
sofert la interfície, és l’organització del menú principal. S’han creat dos apartats nous per diferenciar 
més clarament entre l’Àrea dels professionals i l’Àrea del ciutadà. 

Així “La Fisioteràpia” desapareix, i la informació que contenia queda distribuïda dins ”Àrea professional” 
(Vademècum, Enquesta: Present i Futur, Les MCA a Catalunya) i a “Àrea del Ciutadà” (Universitats). 
“Legislació” pertany ara a ”Àrea professional”, així com també “Activitats” i “Centres”, que també està 
disponible des d’“Àrea del Ciutadà”, però amb més restriccions, i incorpora la recerca de centres per 
codi postal, una bona eina que ens permetrà trobar aquells centres més propers al nostre domicili, lloc 
de treball, etc.

Recerca de professionals

Des de principis del segon trimestre del 2010, 
i com a resultat de la Llei Òmnibus, està dis-
ponible tant a ”Àrea Professional” com a 
”Àrea del Ciutadà”, un llistat dels professio-
nals col·legiats. Aquesta eina de recerca, per-
met obtenir un llistat complet, així com apli-
car diferents filtres de recerca que reduirà el 
nombre de professionals resultants.
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Identificador personalitzat

Aquest any es va incorporar l’identificador personalitzat, on apa-
reix el nom i cognoms del col·legiat o col·legiada quan és dins de 
l’àrea restringida.

Cercador de continguts

Al llarg del 2010 es van fer un total de 4.813 recerques utilitzant aquesta eina, 
que destaca per la seva utilitat a l’hora de cercar informació dins el web del 
Col·legi. Només cal escriure allò que volem trobar i prémer sobre la icona  perquè, en una petita 
fracció de temps, ens aparegui un llistat de tot el que hi ha a la pàgina web del Col·legi relacionat amb 
la nostra consulta (notícies, articles, documents, imatges, etc.).

Pregunta del mes

Va rebre 1.233 visites durant el 2010, amb un total de 988 votacions. Des 
d’aquest apartat, que trobareu a la pàgina principal del web, es pot opinar 
sobre totes aquelles qüestions que es vagin plantejant, mes rere mes. 

Pàgines visitades

Durant l’any 2010 el web col·legial va tenir 386.746 visites i es van veure un total de 1.653.274 pàgines. 
Els apartats més visitats, van ser: la Borsa de treball, amb un 39,58% de visites, seguit de Formació 
amb un 10,37%.
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Servei d’Orientació Laboral

Al 2010 es creà el Servei d’Orientació Laboral (SOL). Aquesta iniciativa representa per als col·legiats un 
valor afegit al servei de Borsa de Treball. Es tracta d’un recull de recursos que facilitaran al fisioterapeuta 
l’entrada al mercat de treball, la millora de la seva situació professional i ajudaran l’emprenedor.

Aquest servei té com a objectiu principal orientar i ajudar el col·legiat a fi que pugui assolir els seus 
objectius personals i professionals en l’exercici de la Fisioteràpia; vetlla pels interessos i la dignitat 
de la professió i dels professionals, i s’assegura que les activitats relacionades amb la Fisioteràpia 
s’emmarquin dins d’una situació legal i ètica.

El SOL neix com un repositori de recursos on el fisioterapeuta pugui cercar de manera clara i endreçada 
la informació que l’ajudarà tant en la tasca de cercar feina com en l’autoocupació. Aquesta iniciativa 
ofereix un servei d’atenció personalitzada al col·legiat.

Els àmbits que engloba el SOL són:

Oferta pública d’ocupació 

Centre de recursos 

Espai de l’emprenedor 
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activitats del col·legi

Dia Mundial de la Fisioteràpia

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va celebrar, com cada any, el Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
Per commemorar-lo, al 2010, es van muntar envelats a les ciutats de Girona, Tortosa, Barcelona i 
Lleida. D’aquesta manera vam difondre la professió i la vam donar a conèixer a la societat. 

Tot i que l’efemèride oficial és el 8 de setembre, la Secció Territorial de Girona es va avançar i ho 
va celebrar el dia 4 del mateix mes. Es va muntar un envelat divulgatiu i es van realitzar activitats 
didàctiques com el Trivial fisioterapèutic per als adults, mentre els petits dibuixaven mans. 

El 8 de setembre, Tortosa i Barcelona van organitzar les seves activitats del Dia Mundial. A Tortosa, el 
Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre i la Secció Territorial de Tarragona del Col·legi van explicar els 
diferents tractaments de lesions i patologies del sistema musculosquelètic i van donar a conèixer altres 
especialitats de la Fisioteràpia. Durant la jornada es van organitzar tallers d’ergonomia, audiovisuals de 
tractaments especialitzats en teràpia manual i activitats infantils. També es van oferir díptics i tríptics 
informatius amb la intenció de conscienciar la població dels perills i riscos que implica rebre massatges 
de persones que no tenen la formació acadèmica necessària.

D’altra banda a Barcelona, el degà, Sr. Francesc Escarmís, i el vicedegà, Sr. Manel Domingo, van 
presentar davant institucions públiques, sindicats i associacions de pares i mares d’alumnes, la 
campanya La Fisioteràpia a l’escola. La intenció era donar a conèixer quines postures han d’adoptar els 
nens i nenes en situacions quotidianes. La campanya es vol presentar a 40 escoles catalanes. 

El 18 de setembre, a la ciutat de Lleida, les membres de la Secció Territorial de la província, van explicar 
els diferents camps en què pot treballar un fisioterapeuta, i van resoldre els dubtes que els plantejava la 
població. Els nens van poder conèixer la figura del fisioterapeuta i la seva eina bàsica de treball: les mans, 
i ho van fer a través d’un taller que consistia a dibuixar la mà de cada nen i enganxar-la en un mural. Els 
adults van gaudir d’uns audiovisuals que els van ajudar a comprendre millor la nostra professió.
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El 26 de novembre, el Col·legi va organitzar la Jornada anual, que portava per títol Les teràpies manuals 
en la pràctica clínica. Posteriorment es va celebrar el tradicional sopar institucional, que en aquesta 
ocasió va commemorar el 20è aniversari del Col·legi. 

La Jornada va servir per, d’una banda, destacar la mà com a l’eina principal i bàsica del fisioterapeuta, 
i de l’altra, fer palès el nivell científic que s’ha assolit durant aquests 20 anys d’existència de la 
institució. A més, per primer cop i com a mostra de l’apropament al territori – una de les principals 
apostes de la Junta col·legial– els moderadors de la Jornada van ser representants de les tres 
seccions territorials i d’un dels grups d’interès. Així mateix, integrants de tres comissions col·legials 
van participar en les ponències de l’acte. Posteriorment, a la cloenda de la Jornada i coincidint amb 
el final de la campanya electoral al Parlament de Catalunya, hi van participar els representants dels 
partits polítics de CiU, PSC i ERC. 

Un cop tancats els actes de la Jornada, es va iniciar el tradicional sopar col·legial amb el parlament 
del degà, Sr. Francesc Escarmís, que va presentar als assistents la creació del Consell Social de la 
Fisioteràpia, un ens col·legial de caràcter consultiu no vinculant que assessorarà la Junta de Govern a 
partir de l’experiència professional i personal dels membres que el componen. 

El degà també va destacar els 20 anys del Col·legi, que va 
ser el pioner de tot l’Estat. Tot seguit es va servir el sopar i, 
posteriorment, es va fer l’habitual homenatge als col·legiats 
jubilats el darrer any, acte al qual li va seguir un reconeixement 
als fisioterapeutes doctors Montserrat Inglés, José Manuel 
Sánchez i Josep Medina. Finalment es va procedir al lliurament 
del Premi June Nystrom, distinció que s’atorga a professionals 
que s’han caracteritzat per la seva tasca de difusió de la 
Fisioteràpia. El guardó es va lliurar al senyor Ricard Montané, 
fisioterapeuta i professor de l’EU Gimbernat. 

Jornada i sopar institucional
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Qualitat i Medi Ambient
El mes de gener, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
va certificar amb l’empresa Applus+ els Sistemes de Qualitat 
i Medi Ambient (Sistema de Gestió Integral). El CFC va escollir 
les normes ISO (International Organization for Standardization)
atès que el seu criteri, basat en la millora contínua i en la gestió 
per processos, s’ajusta a les seves necessitats i perspectives.

Les característiques més rellevants de les normes ISO que ha 
adoptat el CFC són:

L’orientació cap al client.

La gestió integrada.

L’èmfasi en els processos.

La incorporació de la millora contínua.

La mesura de la satisfacció del client.

El respecte pel medi ambient.

Dades estadístiques rellevants
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Any No conformitats

2009 38

2010 29

Font: Base de dades del Col·legi
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Any Ac. del sistema

2009 2

2010 11
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Any Queixes rebudes

2009 21

2010 18
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Any Suggeriments rebuts
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Junta de Govern
Les activitats de la Junta de Govern al llarg de l’any 2010 van 
estar dirigides, principalment, cap a tres àmbits d’actuació: el 
professional, el col·legial i el de relacions institucionals amb 
les administracions públiques i associacions.

Pel que fa a l’àmbit professional destacarem l’aplicació 
del procediment d’intrusisme, que ens va portar a realitzar 
40 d’expedients informatius, dels quals vint-i-tres van ser 
d’intrusisme professional; d’aquests, tres es van tancar. 
També n’hi va haver per publicitat enganyosa: se’n van obrir 
vuit, dels quals sis es van tancar.

Es va crear un nou servei de caire professional per al col·legiat, 
el SOL (Servei d’Orientació Laboral), amb el qual el CFC vol 
formar el col·legiat en la recerca de feina, així com ajudar 
l’emprenedor a obrir el seu negoci amb el màxim de garanties 
possible. Amb aquest objectiu, es va enviar una enquesta 
de situació laboral al nostre col·lectiu, les dades de la qual 
trobareu a la nostra pàgina web.

Durant el 2010 es va treballar també en la preparació 
de la campanya de salut escolar, una campanya creada i 
subvencionada pel CFC que es concretarà aquest 2011 amb 
la realització de xerrades dirigides a alumnes de primària, 
docents i pares i mares de 40 escoles catalanes, per tal 
d’explicar quines són les postures més adequades per adoptar 
a classe, a casa, etc.

En referència a l’àmbit col·legial, cal destacar la continuïtat 
de la campanya “El Col·legi en moviment”, que aquest 2010 va 
portar la Junta de Govern a visitar cinc municipis distribuïts 
per diverses comarques catalanes: Figueres, Vilafranca del 
Penedès, Palamós, Granollers, Tremp, Reus i la seva àrea 
d’influència. Per tal de conèixer la realitat de la Fisioteràpia 
i els fisioterapeutes a peu de carrer es van visitar hospitals, 
CAP, centres, etc. i es va realitzar una reunió general a cada 
població amb la intenció d’escoltar de primera mà els neguits, 

“El Col·legi en moviment” a Vilafranca del 
Penedès.

Conferència de presentació del Servei 
d’Orientació Laboral (SOL).

La Junta s’apropa als col·legiats de Granollers.
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Presentació del Pla director de malalties 
reumàtiques i de l’aparell locomotor.

Certificació de Qualitat.

Constitució del Consell Social de la 
Fisioteràpia.

Inauguració de la seu de la Secció Territorial 
de Lleida.

idees i desitjos dels nostres companys. Arran d’aquestes 
visites es van crear dos nous grups d’interès, formats per 
fisioterapeutes de la zona amb inquietuds i ganes d’aportar 
idees i empenta, a més d’ajudar a què el Col·legi estigui més a 
prop del territori. Aquests grups d’interès són el del Penedès 
i el del Vallès Oriental.

El 2010 vam assistir també al naixement del Grup de Treball 
de Fisioteràpia Aquàtica, que té per objectiu crear una guia 
pràctica de Fisioteràpia aquàtica per a ús del fisioterapeuta.

El mes de gener, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
(CFC) va certificar amb l’empresa Applus+ els sistemes de 
Qualitat i Medi Ambient (Sistema de Gestió Integral). El CFC 
va escollir les normes ISO (International Organization for 
Standardization) atès que el seu criteri, basat en la millora 
contínua i en la gestió per processos, s’ajusta a les nostres 
necessitats i perspectives.

El 18 de novembre, en una reunió celebrada a la seu 
col·legial, va quedar formalment constituït el Consell 
Social de la Fisioteràpia, un ens col·legial que, d’acord amb 
l’article 58 dels Estatuts del CFC, “constitueix un fòrum de 
tractament d’aspectes relacionats directament o indirecta 
amb la Fisioteràpia, de formació d’iniciatives i elaboració de 
propostes, bé siguin generades pels seus membres, bé siguin 
encarregades per la Junta de Govern”. El Consell té caràcter 
consultiu no vinculant i assessorarà la Junta de Govern a 
partir de l’experiència professional i personal de les persones 
que el componen.

A nivell col·legial cal destacar també la inauguració, a finals 
d’any, de la seu de la Secció Territorial de Lleida, situada al 
carrer Doctor Fleming de la capital lleidatana. Aquesta nova 
seu col·legial se suma a les ja existents de Barcelona i Girona i, 
de mica en mica, s’assoleix l’objectiu de la Junta de Govern de 
què el Col·legi tingui presència física en tot el territori català.

L’any 2010 es van aprovar unes ajudes al naixement i/o 
adopció. La quantitat  concedida en aquest concepte va ser de 
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XXVII Assemblea col·legial a Tarragona. 
Maig 2010.

XXVIII Assemblea col·legial a la seu de 
Barcelona. Desembre 2010.

Reunió al Col·legi amb l’Ordre de Masseur-
Kinésitherapéutes.

VIII Assemblea General de la FIOPF.

100 euros. Es van atendre 150 demandes que va representar 
un import total de 15.000 euros.

Finalment, destacar la progressió de la formació en cursos 
i conferències així com les reedicions d’aquelles activitats 
més sol·licitades. En aquest sentit, es va intentar fer la 
formació més propera als col·legiats, portant-la a les seccions 
territorials i, com a novetat, als grups d’interès.

En aquest àmbit, només manca remarcar les dues assemblees 
generals realitzades el 22 de maig i el 16 de desembre, de les 
quals, tal i com es va establir l’any 2009, la primera assemblea 
del 2010 es va realitzar a la seu de la Secció Territorial de 
Tarragona.

Dins de l’àmbit de relacions institucionals, es van culminar 
les accions realitzades pels diferents grups de treball del Pla 
director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor, 
gràcies al qual s’ha assolit fites importants per a la professió.

S’ha establert un vincle important amb l’organització mundial 
de la FIOPF, una agrupació de fisioterapeutes francòfons 
que forma part de la WCPT, l’organització mundial de 
fisioterapeutes. Vam establir també una relació de treball i de 
regulació laboral amb l’Ordre francesa de la Fisioteràpia per 
tal de regular la tasca a desenvolupar pels fisioterapeutes tant 
a França com a Espanya. 

Per continuar amb la  línia del 2009, al 2010 es van crear diversos 
convenis amb diferents entitats de tot Catalunya i de més enllà 
de les nostres fronteres, com, per exemple, l’Associació de 
Disminuïts Físics d’Osona (ADFO), la Universidad Católica 
San Antonio de Múrcia, Allegra o l’Associació Catalana per al 
Parkinson (ACAP).

Com a resum de les activitats de la Junta de Govern, comentar 
les més de 233 accions, reunions i actes de representació que 
els seus membres van realitzar durant el 2010, tant al nostre 
territori com a la resta d’Espanya, a més de les 14 reunions de 
Junta de Govern, més les 41 de Junta Permanent.
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Comissions col·legials
Comissió d’Acupuntura

Les activitats d’aquesta comissió durant l’any 2010 van anar 
orientades a l’elaboració de documents relacionats amb el 
Registre de fisioterapeutes acupuntors, de cara a poder dur a 
terme la consegüent difusió durant el 2011.

Comissió d’Aparell Locomotor

Destaca l’organització d’una xerrada impartida pel Sr. Dean 
Watson sobre els diferents mals de cap descrits. També cal citar 
la participació d’un membre de la Comissió en un reportatge 
d’una televisió estatal en el qual va fer difusió de la professió.

Comissió d’Extremitat Superior

El 2010 va ser un any dedicat a l’elaboració d’una enquesta 
pensada per distribuir entre tots els col·legiats amb l’objectiu 
de valorar l’estat de l’extremitat superior dels fisioterapeutes. 
També es va organitzar un curs sobre l’espatlla dolorosa 
programat per al 2011, tant a Barcelona com al Penedès.

Comissió de Geriatria

La Comissió de Geriatria va dur a terme la seva activitat habitual 
en relació amb la realització de diverses xerrades informatives 
per a Caixa Catalunya (ara Catalunya Caixa), va participar al 
FiraGran 2010, va seguir amb el programa de tallers de la FATEC 
(Federació d’Associacions de la Tercera Edat de Catalunya) 
i durant tot l’any va elaborar diversos articles per a la revista 
Temps de Viure. A més, cal destacar la seva col·laboració amb 
l’Institut de l’Envelliment en l’estudi Alteracions de la marxa en 
diferents subtipus de demència.

Conferència: Quasi 300 tipus de mals de cap 
descrits. Quins hauríem de tractar? a càrrec 
de Dean Watson.

Comissió de Geriatria.

L’alcaldesa de l’Hospitalet i la consellera de 
Salut visiten l’estand del CFC.
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Comissió d’Hipoteràpia

Durant el 2010, la Comissió d’Hipoteràpia va contactar amb la 
Federació Catalana d’Hípica per tal de regular la pràctica de 
la hipoteràpia. També cal emfatitzar la seva participació en el 
programa “La hipoteràpia en l’àmbit de la salut mental i física”. 

Comissió d’Ob.U.Gi

Dins de les activitats de la Comissió d’Obstetrícia i Uro-
Ginecologia al 2010, val la pena destacar la trobada amb la Dra. 
Bernadette de Gasquet, especialista del sòl pelvià reconeguda 
a nivell internacional, a fi de poder intercanviar impressions 
sobre els seus mètodes de treball. 

Comissió d’Oncologia

L’any 2010 va ser un any dedicat a la divulgació de la Fisioteràpia 
oncològica en tots els camps d’actuació possibles, així com de 
promoure la investigació en el camp de la Fisioteràpia.

D’altra banda, es van dur a terme tasques orientades a 
l’elaborar un protocol de tractament del limfedema secundari 
en el càncer de mama, i es va participar en diverses activitats 
formatives enfocades a tractar l’apropament de l’oncologia a 
la Fisioteràpia.

Comissió de Parkinson

Les activitats d’aquesta comissió durant l’any 2010 es van 
centrar a participar al FiraGran 2010, a elaborar una escala 
de valoració per al pacient amb Parkinson i, com a activitat 
principal, a preparar un curs impartit per la Sra. Mariella 
Graziano, presidenta de l’Associació Europea de Fisioterapeutes 
per a la Malaltia del Parkinson (APPDE) i referent internacional 
en el tractament d’aquesta malaltia.

Comissió de Parkinson i Trastorns del 
Moviment.

Comissió d’Oncologia.

Comissió d’Obstetrícia i Uro-ginecologia.
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Comissió de Pediatria

Durant el 2010 la Comissió de Pediatria va dur a terme una gran 
varietat d’activitats juntament amb la SEFIP (Sociedad Española 
de Fisioterapia Infantil y Pediátrica). Un exemple d’aquestes 
activitats són un taller de Fisioteràpia respiratòria en pediatria 
o un article sobre la Fisioteràpia pediàtrica i l’evidència del 
mètode Doman Delacato.

A més, van participar en activitats internacionals com el Congrés 
de l’Acadèmia Europea de Nens amb Discapacitat (EACD).

Comissió de Fisioteràpia Respiratòria

Els membres d’aquesta comissió van participar com a 
organitzadors i ponents al Curs de ventilació mecànica i 
insuficiència respiratòria de la SOCAP i estan treballant en 
l’elaboració de documents relacionats amb les competències 
de la Fisioteràpia respiratòria. 

Comissió de Teràpies Manuals

La Comissió de Teràpies Manuals va dur a terme diverses 
iniciatives, la majoria  de caire divulgatiu. Els seus membres 
van organitzar xerrades de temes com la neurodinàmica o 
la posturologia. A més, també van participar en la Jornada 
de Teràpies Manuals que va organitzar el Col·legi el mes de 
novembre.

Comissió de Veterinària

Durant l’any 2010, la Comissió de Veterinària va elaborar un 
article sobre la Fisioteràpia en animals de companyia per al 
Noticiari del Col·legi i van realitzar activitats de promoció del seu 
àmbit d’activitat mitjançant xerrades, promoció a l’Associació 
Espanyola de Fisioterapeutes d’Animals i, especialment, 
presentant la candidatura de Barcelona per al VII Simpòsium 
Internacional sobre Fisioteràpia i rehabilitació animal.

Conferència de Fisioteràpia respiratòria 
organitzada per la Comissió de Fisioteràpia 
Respiratòria.

Conferència a càrrec del Sr. Juan López, 
coordinador de la Comissió de Teràpies 
Manuals.
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Seccions territorials
Secció Territorial de Girona

Reunió anual de col·legiats de les comarques de Girona 
(Girona, 10 de desembre de 2010)

Campionat del Món de Piragüisme (Banyoles, del 22 al 26 
de setembre de 2010)

Dia Mundial de la Fisioteràpia (Girona, 4 de setembre de 2010)

L’estany de Banyoles va acollir el 18è Campionat del Món de 
Piragüisme del 22 al 26 de setembre del 2010.

La Secció Territorial de Girona va participar-hi amb un equip 
de fisioterapeutes que van tractar els aproximadament 400 
palistes amb massatges de descàrrega muscular i estiraments 
passius i assistits. De la mateixa manera van assessorar els 
atletes en la resolució dels diferents problemes sorgits durant 
la competició.

Secció Territorial de Lleida

Inauguració nova seu de la Secció Territorial de Lleida 
(Lleida, 11 de desembre de 2010) 

Reunió anual de col·legiats de les comarques de Lleida 
(Lleida, 11 de desembre de 2010)

Dia Mundial de la Fisioteràpia (Lleida, 18 de setembre de 2010)

III Esmorzar Col·loqui a Lleida (Lleida, 27 de febrer de 2010)

Des del passat 11 de desembre de 2010, el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya compta amb una nova seu oficial 
a Lleida, que s’afegeix a les ja existents de Barcelona i Girona. 
L’acte que va presentar el degà del Col·legi, Sr. Francesc 
Escarmís, es va iniciar donant la benvinguda als assistents i fent 
avinent l’interès de la Junta de Govern de què el Col·legi tingui 
presència física en tot el territori català, amb unes seus que 
siguin el punt de trobada dels i les fisioterapeutes de la zona.

Campionat del Món de Piragüisme. Banyoles, 
setembre 2010.

Dia Mundial de la Fisioteràpia a Lleida. 
Setembre 2010.
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Secció Territorial de Tarragona

Reunió anual de col·legiats de les comarques de Tarragona 
(Tarragona, 10 desembre de 2010)

XIX Mitja Marató - Ciutat de Tarragona (Tarragona, 28 de 
novembre de 2010)

Dia Mundial de la Fisioteràpia (Tortosa, 8 de setembre de 
2010)

XVIII Cursa del Llop (Terres de l’Ebre, 12 i 13 de juny de 
2010)

Un any més, la Secció Territorial de Tarragona del Col·legi va 
participar en la Mitja Marató – Ciutat de Tarragona, en la qual 
l’equip de fisioterapeutes van tractar, de manera individual, els 
corredors després de la cursa. Es van organitzar tres espais 
a les instal·lacions de les piscines del Serrallo: una sala per 
als massatges i kinesiotape, una sala per als estiraments i 
una piscina petita per a la teràpia aquàtica. En concret es van 
atendre unes 140 persones aproximadament: 20 persones a la 
piscina, 40 en els estiraments i 80 amb massatges, bàsicament, 
per resoldre sobrecàrregues musculars i rampes.

XIX Mitja Marató - Ciutat de Tarragona.
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Grups d’interès i de treball
Grup d’Interès del Maresme 

El Grup d’Interès del Maresme va dedicar l’any 2010 a 
l’enviament d’una enquesta a tots els col·legiats del Maresme 
per tal de rebre informació sobre les seves preferències 
formatives. A més, va col·laborar en la realització del Curs
d’embenats neuromusculars, i amb Mataró Ràdio.

Grup d’Interès d’Osona i Ripollès

Al 2010, el Grup d’Interès d’Osona i Ripollès va dur a terme 
diverses conferències que tractaven temes com la rehabilitació 
aquàtica o la Fisioteràpia cardiorespiratòria. D’altra banda, van 
participar activament en l’organització de cursos com el d’ATM
o el de Diagnòstic per la imatge en ecografia.

Grup d’Interès del Penedès

El Grup del Penedès, durant l’any 2010, va dedicar els seus 
esforços a dur a terme diverses activitats que fomentessin el 
reconeixement de la Fisioteràpia. Entre aquestes activitats 
podem destacar la seva col·laboració en les 24h de bàsquet 
de Vilafranca o en l’organització d’una exposició fotogràfica a 
l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.

Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre

Durant el 2010, el Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre va treballar 
per recollir informació sobre els col·legiats de la zona mitjançant 
una enquesta i així poder elaborar propostes formatives que es 
corresponguin amb els resultats obtinguts. A més, van participar 
activament en el Dia Mundial de la Fisioteràpia.

Grup d’Interès del Maresme.

Conferència sobre rehabilitació aquàtica. Vic, 
abril 2010.

Curs d’embenat neuromuscular. Vilafranca 
del Penedès, octubre 2010.

Dia Mundial de la Fisioteràpia. Tortosa, 
setembre 2010.
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Grup d’Interès del Vallès Oriental

El 2010 va ser l’any de creació d’aquest grup, que es va dedicar 
a realitzar tasques orientades a augmentar la seva cohesió. 
D’altra banda van poder participar en l’organització del Curs
d’embenats neuromusculars i van plantejar diverses propostes 
formatives i de col·laboració per al 2011.

Grup de Treball d’Alteracions Vasculars 
Cerebrals (AVC)

Durant l’any 2010, el Grup de Treball d’AVC va començar 
l’aprovació de la seva Guia de Consens sobre el Tractament del 
Malalt afectat per Alteracions Vasculars Cerebrals.

Grup de Treball d’Aquateràpia

Creat al 2010, aquest grup format per experts en aquest àmbit 
d’actuació, té com a principal i únic objectiu l’elaboració d’una 
Guia de Fisioteràpia Aquàtica. D’altra banda, també actua com 
un important punt de referència dins de l’aquateràpia.

Grup d’Interès del Vallès Oriental.

Grup de Treball d’Aquateràpia.
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Balanç corresponent al 31 de desembre de 2010

Actiu Notes 31/12/2010 31/12/2009

Actiu no corrent 581.169,10 596.122,76
Immobilitzat intangible 5 64.538,34 50.325,67

Immobilitzat material 6 514.030,46 543.476,79

Inversions financeres a llarg termini 7 2.600,30 2.320,30

Actiu corrent 343.764,67 260.057,74
Existències 6.156,81 8.186,52

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7 115.149,40 76.257,38

Clients per vendes i prestacions de serveis 113.480,20 75.168,32

Actius per impost corrent 11 1.669,20 1.089,06

Altres crèdits amb les administracions públiques 11 0,00 0,00

Inversions financeres a curt termini 7 19.262,58 175.262,58

Periodificacions a curt termini 3.554,93 (1.704,85)

Efectiu i altres actius líquids equivalents 8 199.640,95 2.056,11

Total actiu 924.933,77 856.180,50

Les notes de la 1 a la 14 formen part integrant del Balanç de situació a 31 de desembre del 2010.
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Patrimoni net i passiu Notes 31/12/2010 31/12/2009

Patrimoni net 343.313,40 366.518,75
Fons propis 343.313,40 366.518,75

Reserves 102.125,18 72.291,00

Resultat d’exercicis anteriors 9 186.526,94 264.393,57

Resultat de l’exercici 3 54.661,28 29.834,18

Passiu no corrent 223.537,15 255.432,81
Deutes a llarg termini 10 223.537,15 255.432,81

Deutes amb entitats de crèdit 223.537,15 255.432,81

Passiu corrent 358.083,22 234.228,94
Deutes a curt termini 10 134.466,00 61.833,32

Deutes amb entitats de crèdit 33.188,58 63.335,16

Altres passius 101.277,42 (1.501,84)

Creditors comercials i altres comptes a pagar 10 223.617,22 171.467,62

Proveïdors 53.841,99 51.634,22

Altres creditors 87.235,21 36.224,71

Personal 14.849,90 14.353,47

Altres deutes amb les administracions públiques 47.811,12 42.345,22

Bestretes a clients 19.879,00 26.910,00

Periodificacions a curt termini - 928,00

Total patrimoni net i passiu 924.933,77 856.180,50

Les notes de la 1 a la 14 formen part integrant del Balanç de situació a 31 de desembre del 2010.
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Compte de pèrdues i guanys corresponent al 31 de 
desembre de 2010

Compte de pèrdues i guanys Notes 31/12/2010 31/12/2009
Import net de la xifra de negocis 1.412.759,14 1.339.557,21

Aprovisionaments (112.695,29) (102.946,35)

Altres ingressos d’explotació - 450,00

Despeses de personal (550.295,36) (555.358,52)

Altres despeses d’explotació 13 (631.550,50) (580.487,56)

Amortització de l’immobilitzat 5, 6 (63.802,11) (61.772,36)

Deteriorament i resultat per alineacions de l’immobilitzat - (1.034,87)

Altres resultats 1.592,56 2.442,45

Resultat d’explotació 56.008,44 40.850,00
Ingressos financers 8.930,95 6.050,30

Despeses financeres (10.278,11) (17.066,12)

Resultat financer (1.347,16) (11.015,82)

Resultat abans d’impostos 54.661,28 29.834,18

Resultat de l’exercici 3 54.661,28 29.834,18

Les notes de la 1 a la 14 formen part integrant del Balanç de situació a 31 de desembre del 2010.
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participacions institucionals

Departaments de la Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Membre del Consell Assessor sobre l’activitat física i promoció de la salut, amb la participació del 
PAAS (Promoció Activitat física i Alimentació Saludable), que pretén:

Sensibilitzar la població per tal que percebi com a assumibles opcions que promoguin la salut mit-
jançant la pràctica regular de l’activitat física i d’una alimentació saludable. Desenvolupar accions 
informatives i educatives així com intervencions sobre l’entorn, centrades en la problemàtica de 
determinats estils de vida.

Promoure i protegir la salut mitjançant l’establiment de polítiques i plans integrals per promoure 
l’alimentació saludable i la pràctica d’activitat física, amb la col·laboració de la societat civil, el 
sector privat i els mitjans de difusió.

Incentivar acords i compromisos en els diferents àmbits per potenciar estratègies de cooperació 
amb la finalitat de ser més eficients en la utilització de recursos.

Membre del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i del Con-
sell Tècnic de formació continuada en Fisioteràpia, per tal de facilitar el desenvolupament de 
les funcions que té atribuïdes, per a cadascuna de les professions sanitàries incloses en l’àmbit 
d’actuació i de la Llei de les Professions Sanitàries.
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Membre del Consell Assessor de la Seguretat de Pacients, que té com a finalitat avançar en la 
millora de la seguretat dels i de les pacients i permetre que les persones malaltes i les seves as-
sociacions, els professionals sanitaris que d’acord amb les seves atribucions professionals tenen 
una major incidència sobre la seguretat dels i de les pacients, les patronals del sector sanitari i la 
mateixa Administració, puguin compartir, debatre, reflexionar i proposar conjuntament les mesu-
res a adoptar per tal d’assolir una assistència sanitària més segura i de més qualitat.

Membre del projecte del Centre de simulacions, que té per objectiu el desenvolupament de la simulació 
en la formació dels professionals sanitaris, que es pot fer a partir de la creació d’un centre o bé amb la 
promoció d’un model d’integració d’experiències en xarxa. Aquesta segona opció sembla la més idònia 
per a Catalunya, atès que hi ha dos o tres pols potents que poden cooperar en el projecte de simulacions. 
La integració d’experiències hauria de definir un model amb aquestes característiques: descentralització, 
integrador de les experiències existents, escalable, multidisciplinari i, que potenciï la virtualització, que 
inclogui les habilitats no clíniques (com la comunicació o el treball en equip, per exemple) i que estigui 
enfocat a la innovació. El desenvolupament de la simulació en xarxa hauria de dirigir-se als estudiants de 
ciències de la salut, als professionals en formació especialitzada, al suport a la formació continuada dels 
professionals en exercici i a l’adquisició d’habilitats quan es planteja la introducció de noves tècniques.

Membre del Consell Assessor del Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor, 
que es va presentar el passat mes de setembre de 2010. Aquest Pla ha estat desenvolupat per la 
Direcció General de Planificació del Departament de Salut i obre noves perspectives a les nostres 
competències en el marc de l’atenció primària.

Els objectius que es proposa són:

Possibilitar el maneig de les patologies de poca complexitat i molt prevalents en l’àmbit d’atenció 
primària facilitant recursos de suport, establint els circuits assistencials adequats, apropant pro-
fessionals especialistes i disminuint la variabilitat clínica.

Millorar el maneig de les patologies més complexes en l’àmbit de l’atenció especialitzada mit-
jançant la coordinació de l’activitat dels diferents professionals i unitats i la disminució de la varia-
bilitat clínica en l’abordatge de les patologies.

Com a element important en la consecució d’aquests objectius, hi apareix la figura del fisioterapeuta, que 
passa a ser una peça clau en l’atenció primària amb accés directe a certes patologies d’alta prevalença 
i baixa complexitat. Aquesta tasca que se’ns encomana ha estat reconeguda, via enquesta, per diferents 
especialistes (metges de família, traumatòlegs, reumatòlegs i unitats del dolor) que han considerat positiu 
per a la salut dels ciutadans poder derivar pacients directament al fisioterapeuta. Aquest és un fet impor-
tant per al nostre col·lectiu perquè proveeix el ciutadà d’una Fisioteràpia bàsica emmarcada en l’atenció 
primària, coordinada amb altres professionals de referència i amb protocols establerts. És a dir, al fisio-
terapeuta se li encomanen implícitament les tasques de tractar i fer educació i promoció de la salut, en 
definitiva: prevenció, la qual cosa el converteix en l’executor d’una tasca molt important a la qual i en les 
paraules del nostre degà “els fisioterapeutes sabrem respondre amb responsabilitat i professionalitat”.
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Departament d’Acció Social i Ciutadania

Membre del Consell de Participació del PRODEP per al desplegament de la Llei de la promoció de 
l’autonomia i l’atenció de les persones en situació de dependència. Té com a objectiu impulsar i 
ordenar la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència, 
tot articulant un únic sistema públic d’atenció integral i realitzar un procés de modernització dels 
sistemes actuals als requeriments que es deriven de les futures lleis, requereix, entre d’altres 
qüestions, el treball en xarxa, bàsicament entès com la coordinació de les accions de les diferents 
administracions presents al territori, però també com la garantia de la més àmplia participació 
i diàleg social. És per això que des de l’òptica d’una administració relacional, que impulsa valors 
públics i democràtics, és necessari crear un Consell de Participació d’aquells organismes i institu-
cions de la societat civil que estan directament implicades i compromeses en el desenvolupament 
d’un sistema de protecció.
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Diputacions
Diputació de Girona - DipSalut - Fòrum Sanitari

En relació amb el conveni marc signat amb el DipSalut, s’ha dut a terme l’inici de la implementació 
de les formacions per als dinamitzadors dels Parcs Saludables d’arreu de Girona.

També, i d’acord amb el conveni signat amb el Fòrum Sanitari, s’han concretat les formacions 
adreçades a la participació ciutadana a través dels diferents ajuntaments, que té per objectiu: realitzar 
i fomentar la formació sobre aspectes relacionats amb la salut pública, campanyes, actuacions i 
intervencions amb l’objectiu de millorar la salut de les persones, ajudant-les a incrementar el 
control sobre la seva salut i a reduir els factors de risc per a la prevenció de malalties, així com a 
atenuar les conseqüències de les patologies si aquestes arriben a manifestar-se.
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convenis de col·laboració

Institucions i empreses amb qui tenim conveni de col·laboració:
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Segle XX, 78 - 08032 Barcelona
Tel. 93 207 50 29
Fax: 93 207 70 22
cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat


