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memòria 2011

presentació

Carta del degà 
Benvolgudes i benvolguts,

Aquesta Memòria que teniu a les mans és el fruit 
de la tasca i l’esforç de divuit persones; i com a 
actual degà em pertoca fer de portaveu de totes 
elles. Vull fer una menció especial a en Francesc 
Escarmís, qui fins el mes de maig de 2011 va ser 
el degà del nostre Col·legi.

Disset reunions de Junta de Govern, quaranta-
quatre de Junta Permanent i tres-centes sis 
accions entre actes de representació i reunions 
diverses, resumeixen tot el gruix de l’activitat 
que va realitzar el Col·legi durant el 2011.

A grans trets voldria destacar l’inici de les 
accions destinades a assolir les tan desitjades 
especialitats de Fisioteràpia, la lluita contra 
l’intrusisme, l’orientació de la nostra professió 
cap a l’evidència científica, l’aposta pel Servei 
d’Orientació Laboral, la reconversió cap al 
fenomen 2.0, la continuïtat de la campanya “El 
Col·legi en moviment”, la consolidació de les 
nostres Seccions, Comissions, Grups d’Interès i 
de Treball... i el ferm desig de ser més propers i 
de representar les voluntats majoritàries de tot 
el col·lectiu.

Rebeu una cordial salutació.

Manel Domingo Corchos
Degà

No es tracta de 
ser el primer sinó 
d'arribar junts i a 
temps"

León Felipe

“ “
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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 dirigit 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/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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missió i visió

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 cap 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

Arran de la convocatòria d’eleccions anticipades, l’any 2011 el Col·legi va comptar amb dues juntes de 
govern diferents. 

Des de l’1 de gener del 2011 i fins al mes de maig, la Junta de Govern va estar formada per:

D’esquerra a dreta, de peu: Martí Armengol, Montse Inglés, 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 Inglés Novell

•	 Vocals:
 − Maria Giné Garriga
 − Marta Romera Durà
 − Belén Mas Vello
 − Martí Armengol Puiggròs
 − Santos Sastre Fernández
 − Mercè López Domínguez
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organismes col·legials

El mes de maig, la candidatura ‘Compromesos amb la Fisioteràpia’, encapçalada pel Sr. Manel 
Domingo, va resultar la guanyadora de les eleccions, quedant així constituïda una nova Junta de Govern 
de dotze persones (sis dones i sis homes) que treballen amb la voluntat de fer créixer aquest Col·legi i 
de prestigiar la nostra professió.

D’esquerra a dreta, de peu: Marc Lari, Eva Cirera, Beni Martínez, Núria Coral, Rafel Nadal, Maria Giné, Rafel Donat, Marta Romera.
D’esquerra a dreta, asseguts: Montserrat Inglés, Ramon Aiguadé, Manel Domingo, Gabriel Liesa.

•	 Degà: Manel Domingo Corchos 
•	 Vicedegana: Montserrat Inglés Novell
•	 Secretari: Gabriel Liesa Vivancos 
•	 Vicesecretària: Marta Romera Durà
•	 Tresorer: Ramon Aiguadé Aiguadé

•	 Vocals:
 − Maria Giné Garriga 
 − Rafel Donat Roca 
 − Beni Martínez González 
 − Marc Lari Viaplana 
 − Eva Cirera Serrallonga 
 − Rafel Nadal Dolcet 
 − Núria Coral Ferrer
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organismes col·legials

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 13 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.

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.

12



memòria 2011

organismes col·legials

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

Comissió d’Atenció Primària

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.

La Comissió d’Atenció Primària té com a objectiu principal la divulgació de les competències del 
fisioterapeuta en atenció primària i salut comunitària. Són un referent en aquest àmbit per poder 
respondre als diferents interrogants que es plantegen els fisioterapeutes.

Membres:
Herminia García
Montserrat Camps
Tomás Tegiacchi

Sotscoordinador/a:
Josep M. Charles

Coordinador/a:
Xavier Sala

Coordinador/a:
M. Carme Isern

Membres:
Isabel Salvat
Marc Lari
Ana Maria Márquez

Membres:
Marta Pascasio
Sònia Agramunt

Leandro Samuel
Enrique Balerdi

Marc Domínguez
Alexandre Bel
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organismes col·legials

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.

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.

Coordinador/a:
Vicenç Punsola

Membres:
M. José Donado
Xavier García

Sotscoordinador/a:
Fèlix Obradó

Oriol Romo
Enric Sirvent

Coordinadors/es:
M. del Carmen Macià

Membres:
David Parro
Montserrat Mas
Verònica Gutiérrez

Núria Torrents

Ana Barrios
Íngrid Silvestre
Joan Torras

Coordinador/a:
Teresa Xipell

Membres:
Núria Pastallé
Gabrielle Fischer
Eloïsa Martínez

Montse Quintana
Rosa María Cabanas
Neus López
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organismes col·legials

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 treballa per millorar tant l’oferta com la qualitat formativa i assistencial.

Coordinador/a:
Laia Blanco

Membres:
Roser Picas
Olga Ruiz
Gemma Formiga
Inés Ramírez
Patrícia Vidal

Gemma Piñol
Stephanie Kauffmann
Sandra Sancho
Marta Fontanet

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 que 
s’hi relacionen.

Coordinador/a:
Montserrat Gironès

Coordinador/a:
Anna Mauri

Membres:
M. Milagros Aregita
M. Rosa Camp
Àngels Pallàs

Membres:
Eva Oliva Anguera
Èlia González
Marta Sánchez

Sotscoordinador/a:
Carolina Garcia

Sotscoordinador/a:
Aina Homar

M. Àngels Pera
Mireia Camó
Pedro Mulero

Marta Puig
Sandra Roca
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organismes col·legials

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.

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.

Coordinador/a:
Lourdes Macias

Membres:
Joaquim Fagoaga
Ascen Martín
Núria Pastallé
Marta Casbas

Carles Albert Montserrat
Rut Barenys
Lucía de los Santos
Alícia Manzanas
Joaquim Sàrrias 

Coordinador/a:
Inma Castillo

Membres:
Teresa Bladé
Susana Mena
Gerard Muñoz

Ana Balañá
Elena Gimeno
Joan-Daniel Martí

Coordinador/a:
Juan López

Membres:
Xavier Labraca Gui
Vicente Mora

August Catalan
Amparo Baena Rubio
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organismes col·legials

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:
Toni Ramón

Membres:
Marta Subirats
Maria Gil
Marina Sepúlveda
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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 es relacionin o puguin 
incidir en l’exercici de la Fisioteràpia als territoris gironí, lleidatà i tarragoní.

5. Elaborar i estendre, 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 a la societat.
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Secció Territorial de Girona

Membres: 

•	 Coordinadora: Col. 763 Alba Resplandis Segòvia

•	 Cocoordinadora: Col. 4976 M. del Carme Casellas Miret

•	 Col. 4030 Laura Xargay Esparraguera

•	 Col. 4215 Xavier Sala Garcia

•	 Col. 7685 David Sanchez Martínez

•	 Col. 7354 Maria Oliva Díaz (incorporació desembre 2011)

Secció Territorial de Lleida

Membres:

•	 Coordinadora: Col. 7234 Núria Iglesias Arrojo 

•	 Cocoordinadora: Col. 5856 Noemí Bravo Redondo

•	 Col. 6399 Judith Almazan Tribo 

•	 Col. 6491 Núria Cortada Vilaró

•	 Col. 7156 Carol Naudí Farre 

•	 Col. 2643 Silvia Solé Cases (fins febrer de 2011)

•	 Col. 4188 Noemí Palacín Hurtado (fins juliol de 2011)

•	 Col. 5982 Marta Giralt Palou (incorporació desembre 2011)

•	 Col. 5994 Diana Martorell Solé (incorporació desembre 2011)

Renovació dels membres de les seccions territorials

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 d’octubre 2011 es va iniciar la convocatòria pública per a la renovació 
dels seus membres.
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Secció Territorial de Tarragona

Membres:

•	 Coordinador: Col. 3715 Eva Hernando Gimeno

•	 Cocoordinador: Col. 4374 Carlos Tremps Bes

•	 Col. 6308 José Chaparro Garcia (fins maig de 2011)

•	 Col. 2797 Antonio Maria Maya 

•	 Col. 2918 Eva San José Albarrracín (fins juliol de 2011)

•	 Col. 3510 Rosa Muixí Gebellí (fins octubre de 2011)

•	 Col. 5649 Jordi Jové Monné 

•	 Col. 2116 Cristina Bofarull Herrero (incorporació desembre 2011)

•	 Col. 4958 Sònia Vilanova Rodríguez (incorporació desembre 2011)
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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 2011 hi havia sis 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, el Grup d’Interès del Vallès Oriental i el Grup d’Interès 
del Vallès Occidental.

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 2011, a més dels grups ja formats d’Alteracions 
Vasculars Cerebrals (AVC) i d’Aquateràpia, es va crear, a finals d’any, el d’Arts Escèniques.

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:

Els integrants del Consell Social de la Fisioteràpia són:

•	 Manel Domingo Corchos, degà
•	 Gabriel Liesa Vivancos, secretari
•	 Francesc Escarmís Costa, exdegà
•	 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 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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Situació dels col·legiats

Any Col·legiacions
2010 582
2011 620

Font: Base de dades del Col·legi

Durant l’any 2011 hi va haver 620 noves 
col·legiacions, un 7% més que en l’any 2010.

Del total dels 9.932 col·legiats, 8.042 (81%) 
exerceixen la professió, mentre que 1.890, un 19%, 
no estan en actiu.

Estat Col·legiats (%)
Actius 81%

No actius 19%

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 34% dels col·legiats es troba en la franja 
d’edat de 20 a 29 anys i el 45% en la de 30 a 39 anys; el 21% restant correspon als col·legiats majors de 
40 anys (en el gràfic es poden veure els percentatges desglossats).

Sexe Col·legiats (%)
Homes 31%
Dones 69%

Font: Base de dades del Col·legi

Edat Col·legiats (%)
De 20 a 29 34%
De 30 a 39 45%
De 40 a 49 13%
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 70,8% viu a la província de Barcelona, la resta es 
troben distribuïts (de major a menor concentració 
de fisioterapeutes) entre Girona (8,7%), Tarragona 
(7,6%) i Lleida (4,6%). Un 8,3% dels col·legiats viu 
fora de Catalunya.

Província Col·legiats
Barcelona 6986
Tarragona 742

Lleida 452
Girona 927

Fora de Catalunya 825

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 896 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 2011 hi ha hagut 83 altes noves. El 68% 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 68%
Tarragona 11%

Lleida 7%
Girona 14%

Font: Cens de Centres de Fisioteràpia del Col·legi
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Borsa de Treball
La Borsa de Treball és un servei que el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya posa a disposició dels 
seus col·legiats i col·legiades. Les entitats que volen fer-ne ús han d’acceptar les seves bases i omplir 
els impresos corresponents. 

Entre les ofertes de treball distingirem entre les ofertes de contractació, que van suposar un 47,7% (75) 
i les de prestació de serveis, un total de 82 (52,2%). Podem observar, doncs, uns valors força similars 
entre les ofertes de contractació i les de prestació de serveis.

Si ho comparem amb el 2010, podem observar una tendència a la igualtat de les ofertes de prestació de 
serveis: de 83 ofertes el 2010 a 82 ofertes el 2011. Respecte a les ofertes de contractació, observem una 
disminució del 28,6% respecte del 2010 (105) al 2011 (75).

Any Ofertes de treball
2010 188
2011 157

Font: Base de dades del Col·legi

L’any 2011 es van publicar un total de 157 ofertes de 
treball. En comparació amb l’any 2010, en el qual 
es van publicar 188 ofertes, suposa una disminució 
del 16,5%.
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Treball a l’estranger

En relació a l’oferta de treball a l’estranger, observem una disminució del total d’ofertes publicades 
entre el 2010 (13) i el 2011 (6), tendència que ja es va establir, en major mesura, l’any anterior.

Pel que fa al país d’origen de les ofertes, cal destacar que durant el 2010 es van publicar 11 ofertes per a 
França i 2 ofertes per a Itàlia, mentre que al 2011 totes les ofertes de l’estranger provenien de França (6).

2010

Tipus d’oferta Ofertes de treball
Contractació 105

Prestació de serveis 83

2011

Tipus d’oferta Ofertes de treball
Contractació 75

Prestació de serveis 82

Font: Base de dades del Col·legi

2010

País Ofertes de treball
França 11
Itàlia 2

2011

País Ofertes de treball
França 6
Itàlia 0

Font: Base de dades del Col·legi
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Assessories
El CFC posa a disposició dels seus col·legiats tres serveis d’assessoria: fiscal, jurídica i laboral. Durant 
l’any 2011 els assessors han realitzat visites presencials a la seu col·legial quinzenalment. D’altra 
banda, els col·legiats poden fer-los consultes telefòniques als seus despatxos professionals. També 
existeix la possibilitat 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 pot visionar la informació a les consultes més 
freqüents que reben cadascun d’ells.

Durant l’any 2011, les delegacions de Girona i Tarragona també han tingut assessorament fiscal i laboral.

Podem observar com el nombre de visites de cadascun dels assessor es manté gairebé igual que l’any 
anterior, exceptuant una lleu disminució de les visites de l’assessor jurídic, que de les 43 visites l’any 
2010 va passar a 34 el 2011.

80

60

40

2010 2011

2010

Assessor Núm. visites
Fiscal 61
Jurídic 43
Laboral 64

2011

Assessor Núm. visites
Fiscal 59
Jurídic 34
Laboral 66

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

Durant l’any 2011, la concertació de vistes amb els assessors s’ha fet majoritàriament per telèfon 
(88%), i l’ús del correu electrònic ha tingut un petit augment, passant del 3,6% el 2010 al 12% el 2011.

Pel que fa a la valoració global del servei, la puntuació mitjana de les diferents qüestions a les enquestes 
ha disminuït lleugerament durant l’any 2011 fins al 8,61 (9,16 l’any 2010). Destaquen com a aspectes 
positius, el tracte amb els assessors, unes explicacions adequades, la professionalitat, amabilitat i la 
qualitat del servei donat.

S’indiquen com a aspectes a millorar, el poder reduir el temps d’espera i que els assessors tinguin una 
major disponibilitat de dies al Col·legi per fer les consultes.
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Ajuts del Col·legi
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya realitza tres convocatòries anuals d’ajuts, aquests són:

•	 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.

Ajuts per a formació de postgrau i/o continuada 

•	 Pressupost assignat: 15.835,99 euros

•	 Nombre d’ajuts concedits: 15

Pel que fa als ajuts a la investigació, la convocatòria es va fer al 2011 i la resolució de la concessió es 
farà al 2012.

2010

Ajuts Ajuts concedits
Formació 11
Recerca 3

Cooperació 0

2011

Ajuts Ajuts concedits
Formació 15
Recerca 0

Cooperació 0

Font: Base de dades del Col·legi
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La partida pressupostària de cooperació es va destinar a la creació del moodle per a activitats formatives 
de cooperació internacional.
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2010

Ajuts Pressupost
Formació 14.851,71 €
Recerca 12.000 €

Cooperació 6.000 €

2011

Ajuts Pressupost
Formació 15.835,99 €
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, 164. A l’any 2011 els col·legiats 
que van tenir un fill van tenir la bonificació d’un semestre de la quota col·legial, és a dir, de 81,50 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 complissin 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 
2011, en què es mostren diferenciades les dades corresponents als cursos propis del Col·legi i les 
dades dels cursos d’altres entitats.

El 100% de la formació pròpia del Col·legi es va acreditar amb crèdits del Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries (Comisión de Formación Continuada- Ministerio de Sanidad).

2010

Tipus de formació Expedients d’acreditació
Formació pròpia 26

Formació externa 9

2011

Tipus de formació Expedients d’acreditació
Formació pròpia 36

Formació externa 4

Font: Base de dades del Col·legi
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Durant l’any 2011, el nombre de cursos es va incrementar en un 80%. Aquest increment ha estat degut 
a un nou format gratuït que el Col·legi ha desenvolupat: els seminaris tècnics, que són cursos d’una 
durada de 3-4 hores. També es va augmentar el nombre de conferències, amb un increment del 18,75%. 
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2010 2011

2010

Tipus de formació Nombre d’activitats
Cursos 20

Conferències 16

2011

Tipus de formació Nombre d’activitats
Cursos 36

Conferències 19

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 en els 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 de 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

Preguntes
Entorn 7,99
Qualitat 8,37

Expectatives aplicació 7,91

Font: Base de dades del Col·legi

Grau de satisfacció cursos

Preguntes
Entorn 7,86

Formació 7,82
Material 8,11

Expectatives aplicació 8,03
Professorat 8,68

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 2011, la Biblioteca del Col·legi va rebre un total de 52 visites, quantitat que suposa un 
manteniment del nombre de visites si ho comparem amb l’any anterior. 

Respecte del Servei de Préstec de llibres, l’any 2011 es van fer 53 préstecs, que suposa una disminució 
del  36% respecte de l’any 2010.

Any Visites a la Biblioteca
2010 53
2011 52

Font: Base de dades del Col·legi

Any Préstec de llibres
2010 84
2011 53

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. 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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Comunicació
Al 2011 ha disminuït el nombre d’impactes en els diferents mitjans de comunicació / entitats o 
institucions, essent aquest 2011 de 138 impactes contra els 184 del 2010.

La més significativa i pràcticament única causa d’aquesta disminució va ser que les diverses Diputacions 
van inaugurar el gran gruix dels Parcs Urbans durant el 2009 i el 2010. Aquest fet ha repercutit, òbviament, 
en el nombre d’impactes parcials dels Parcs de Salut  i en el nombre d’impactes totals dels mitjans.

Altrament, en la comparativa 2010 / 2011 destaca la reducció d’impactes en mitjans radiofònics i 
televisius gairebé a la meitat. Pel que fa als impactes radiofònics l’origen està en l’ampli ressò (8 
impactes) que va tenir una nota de premsa del 2010 en què s’alertava del mal ús de l’aire condicionat. 
Pel que fa a la reducció d’impactes de mitjans televisius, no es pot adscriure a cap acció en concret, 
tot i que ho podríem atribuir a la mateixa nota de premsa (3 impactes) i a la inauguració de Parcs 
Urbans (3 impactes).

A més, aquest any 2011 s’han filtrat als mitjans 30 notícies entre notes, convocatòries i comunicats 
de premsa. 

100

80

60

40

20

Mitjans Impactes
Mitjans digitals 84

Ràdios 16
Televisions 12

Premsa escrita 20
Agències de notícies 6

Font: Base de dades del Col·legi
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D’altra banda, el Departament de Comunicació també fa un seguiment dels mitjans, diàriament, durant 
tot l’any. D’aquesta manera, si hi ha alguna notícia interessant, es distribueix per donar-la a conèixer. 
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Mes Notícies
Gener 14
Febrer 14
Març 20
Abril 7
Maig 29
Juny 24
Juliol 59
Agost 10

Setembre 61
Octubre 40

Novembre 39
Desembre 4

Font: Base de dades del Col·legi

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 d’oci i cultura. Al 2011 era una publicació trimestral i té un 
tiratge de 8.000 exemplars, aproximadament. L’any 2011 es van publicar 4 números.

A fons: "El ‘Rewalk’, un esquelet mecànic extern al 
cos, permetrà caminar a molts lesionats medul·lars"

Un nou servei del Col·legi:  
el SOL, Servei d’Orientació Laboral

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

núm. 74gener - març 2011
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Fisioteràpia

Entrevista al Dr. Francesc Sancho, secretari d’Estratègia i 
Coordinació del Departament de Salut

La Fisioteràpia aquàtica, clau en el tractament del limfedema

≥

≥

No als forfaits,  
sí a la unió professional

FisioteràpiaN
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e

abril - juny 2011 núm. 75

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Les

teràpies
manuals

en la

pràctica
clínica

Barcelona

21 d’octubre de 2011

Entrevista a Manel Domingo i Corchos, nou degà del Col·legi

A fons: La Fisioteràpia sobre dues rodes

Èxit absolut a la Jornada de Fisioteràpia en geriatria

≥

≥
≥
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juliol - agost 2011 núm. 76

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

FisioteràpiaN
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octubre - desembre 2011 núm. 77

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Entrevista a Francesc Escarmís i Costa, premi June Nystrom 2011

A fons: L'embenat neuromuscular en  un pantaló

≥
≥

L'estat de la professió a Catalunya i Espanya i el camí cap a les especialitats
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El Dit

És un resum de les notícies col·legials. Es tracta d’un full informatiu del qual, al 2011, se’n van publicar 
quatre números per semestre. Té un tiratge de 8.000 exemplars, aproximadament. L’any 2011 es van 
publicar vuit números.

Revista Científica

Després d’haver estat un temps aturada, la nova Revista Científica del 
Col·legi, va renéixer el passat mes de desembre del 2011. S’edita cada 
quatre mesos i en format digital. L’any 2011 es va publicar un número.

Veus necessari el nou Servei 
d’Orientació Laboral?

■ Sí (90%)
■ No (10%)

Participa a les enquestes mensuals a la pàgina 
web del Col·legi www.fisioterapeutes.cat

 Vots: 50

II Jornada Col·legial de les comarques de Girona: finalització del termini de pre-
sentació de resums
Com ja sabeu, la Secció Territorial de Girona del Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya presenta la 2a edició de 
la Jornada Col·legial de les comarques de Girona que se 
celebrarà el proper 30 d’abril de 2011.

Com es va informar al mes de juny, els col·legiats que 
ho desitgin podran presentar els seus treballs, que po-
den anar des d’estudis de recerca fins a casos clínics o 
metodologies de treball. Trobareu els impresos per pre-
sentar els vostres resums a la pàgina web del Col·legi. 
Recordeu que el termini per a la presentació de resums 
finalitza el proper 15 de febrer de 2011.

La Jornada seguirà una estructura de taules rodones amb 
exposicions de 15 minuts i amb un espai per al debat.

Els guanyadors rebran 
premis de diferents 
patrocinadors: Rehab 
Medic, oferirà als pre-
miats els productes 
TENS/EMS digital de 4 
canals, llitera portàtil, Kinesiology Tape K-active, gel Bio-
freeze, Ortopèdia Bosch, per la seva banda premiarà els 
guanyadors amb productes Donjoy-Compex, Prestige Exe 
Hotels oferirà dos bonus per a una nit d’hotel per a dues 
persones i el Col·legi de Fisioterapeutes premiarà amb 
una beca de formació de cursos propis.

Esperem que la Jornada sigui del vostre interès i us ani-
meu a presentar els vostres treballs.

30 d’abril de 2011

2a Jornada Col·legial
de les comarques de Girona

En el marc de les políti-
ques de responsabilitat 
social existents al Col·legi, 
la nostra institució segueix 
atorgant l’ajut per naixe-
ment o adopció, una inicia-
tiva col·legial que es va co-
mençar a oferir l’any passat 
i que, de cara al 2011, can-
via lleugerament el seu procediment, eminent ment en 
la forma en què el col·legiat percep l’ajut.

Si durant el 2010 als col·legiats que van tenir o adoptar 
un infant se’ls va atorgar un ajut de 100 euros, aquest 
any, havent advertit la fiscalitat a què estava sotmès 
l’ajut, la Junta de Govern ha decidit que durant el 2011, 
els col·legiats que tinguin o adoptin un fill tindran  la bo-
nificació d’un semestre de la quota col·legial, és a dir, 
de 81,50 €.

Poden optar als ajuts els col·legiats i col·legiades que 
estiguin al corrent dels seus deures col·legials, en si-
tuació d’alta al Col·legi, com a mínim, des de l’any an-
terior de la sol·licitud de l’ajut, i que no compleixin cap 
sanció que els privi dels drets col·legials.

Nou procediment en l’ajut col·legial 
per naixement o adopció
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Estàs d’acord amb el pla d’activitats 
per al 2011 plantejat per la Junta de 
Govern?

■ Sí (82%)
■ No (18%)

Participa a les enquestes mensuals a la pàgina 
web del Col·legi www.fisioterapeutes.cat

 Vots: 17

L’apropament al col·legiat visita el Bages
El passat dimarts 25 de gener, el degà, el vicedegà i el 
vicesecretari de la Junta de Govern, Sr. Francesc Es-
carmís, Sr. Manel Domingo i Sr. Gabriel Liesa, respec-
tivament, es van desplaçar fins a la comarca del Bages 
en compliment d’un dels objectius establerts per la 
Junta de Govern: apropar el Col·legi als col·legiats.

A primera hora del matí, els senyors Escarmís i Do-
mingo van realitzar una visita a l’Hospital Sant An-
dreu de Manresa, on van mantenir una trobada amb 
els fisioterapeutes del centre. Després es van reunir 
amb el regidor de Salut de l’Ajuntament de Manresa 
a qui van explicar-li l’acció d’apropament al col·legiat 
i li van oferir la nostra col·laboració en tot allò que 
puguin necessitar. Posteriorment van visitar el centre 
hospitalari Althaia, on es van reunir amb tots els fisio-
terapeutes del centre per parlar de la situació de la 
Fisioteràpia a la zona.

L’activitat de la tarda, a la qual s’hi va afegir el vice-
secretari, es va centrar en la visita al Centre de Re-
habilitació del Bages, on els membres de la Junta de 
Govern van tenir l’oportunitat de conèixer la forma de 
treballar del centre. A les vuit del vespre, l’agenda de 
la Junta de Govern es va tancar a la FUB, amb una 
trobada amb fisioterapeutes bagencs. El degà va ex-
plicar, entre d’altres, l’objectiu de l’acció ‘El Col·legi 
en moviment’, i el vicedegà va plantejar la nova si-
tuació dels plans directors de primària i aparell loco-
motor, que permetrà l’entrada dels fisioterapeutes a 
l’atenció primària; també va presentar el nou servei 
col·legial, el SOL, del qual va explicar la seva filosofia 
i objectius. 

La participació dels assistents va ser força activa i inte-
ressant; es van plantejar els dubtes que molts fisiote-
rapeutes tenen envers el Pla Bolonya i com afectarà als 
ja diplomats; es van crear temes de debat en relació al 
present i futur de la Fisioteràpia a la zona, i els assis-
tents van tenir l’oportunitat de transmetre i compartir 
les seves inquietuds respecte de l’intrusisme.

La reunió es va cloure passades les 22.00 h, amb la 
sensació per part de tots els assistents, d’haver pogut 
compartir una estona de debat en què la Fisioteràpia 
i la seva pràctica a la comarca del Bages van centrar 
la reunió.

Els integrants de la Junta de Govern es van reunir a la FUB amb col·legiats bagencs. 
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Creus positiu que el Col·legi realitzi 
assemblees itinerants?

■ Sí (97%)
■ No (3%)

Participa a les enquestes mensuals a la pàgina 
web del Col·legi www.fisioterapeutes.cat

 Vots: 36

Jornada col·legial: Abordatge pràctic de Fisioteràpia en geriatria
El proper 27 de maig, per continuar amb l’èxit del format 
de l’anterior Jornada Col·legial -i com a novetat-, hem 
volgut celebrar una jornada pràctica específica de geria-
tria, àmbit en el qual la nostra professió hi té una paper 
clau i cada vegada més determinant. La Jornada porta 
per títol: Abordatge pràctic de Fisioteràpia en geriatria.

Hi podrem veure aspectes pràctics de la Fisioteràpia ge-
riàtrica mitjançant unes ponències del tot visuals i gràfi-
ques, ja sigui des de la seva vessant terapèutica com des 
de la preventiva i de promoció de la salut.

Comptarem amb experts de l’àmbit en qüestió, amb 
la participació clau de la Comissió de Geriatria i amb la 
col·laboració d’altres comissions col·legials que treballen 
de forma intensa amb la gent gran, i als quals volem agrair 
el seu esforç constant en benefici de la nostra professió.

Auditori del Campus de la Comunicació - Poblenou
Universitat Pompeu Fabra

La Junta de Govern del Col·legi va adoptar un acord pel 
qual el segon dilluns de cada mes, de 17.00 h a 19.00 h, 
rebrà els col·legiats que ho desitgin per exposar quei-
xes, agraïments, suggeriments o comentar aquelles 
qüestions que els amoïnen entorn de la professió. 

Aquesta és una nova possibilitat que s’ofereix als 
col·legiats per fer arribar les seves opinions, que 
s’incorpora a les ja existents fins a dia d’avui: la bústia 
Opina o qualsevol mitjà de comunicació existent (cor-
reu electrònic, fax, carta postal, etc.).

Aquesta nova iniciativa col·legial s’iniciarà el di-
lluns 11 d’abril. Per demanar hora per a una cita 
amb algun membre de Junta podeu sol·licitar-ho a  
juntadegovern@fisioterapeutes.cat

Podeu trobar més informació de la Jornada a l’enllaç 
www.fisioterapeutes.cat/jornades/barcelona/geriatria/ijornada

‘Via directa amb la Junta’ 
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Manel Domingo, nou degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Un cop finalitzat el recompte de vots dipositats a Bar-
celona i a les seus de Lleida, Girona i Tarragona, po-
dem anunciar que el candidat de “Compromesos amb 
la Fisioteràpia”, senyor Manel Domingo, va ser escollit 
nou degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
Amb un total de 123 vots emesos a les quatre provín-
cies, 116 van permetre escollir per majoria absoluta la 
nova Junta de Govern. Hi va haver a més 1 vot nul i 6 
vots en blanc.

Així doncs, la nova Junta de Govern queda constituïda per:

•	 Degà: Manel Domingo Corchos
•	 Vicedegà: Ramon Aiguadé Aiguadé
•	 Secretari: Gabriel Liesa Vivancos
•	 Vicesecretària: Marta Romera Durà
•	 Tresorera: Montserrat Inglés Novell
•	 Vocals: 

 - Maria Giné Garriga
 - Rafel Donat Roca
 - Benilde Martínez González
 - Marc Lari Viaplana
 - Eva Cirera Serrallonga
 - Rafel Nadal Dolcet
 - Núria Coral Ferrer

Un cop escollit nou degà, el senyor Manel Domingo va 
declarar que “amb aquest procés electoral s’obre el pas 
a una renovada Junta de Govern, preocupada per la si-
tuació actual de la Sanitat a Catalunya i amb unes prio-
ritats clares: la defensa dels drets dels usuaris a rebre 
una atenció sanitària adequada, la millora de les possibi-
litats d’ocupació dels nostres col·legiats, l’augment de la 
presència de fisioterapeutes en el sistema sanitari públic 
català, així com la projecció dels nostres professionals 
en la societat civil”.

D’altra banda cal destacar que, per primera vegada, el 
passat 12 de maig, el col·legiats residents a les provín-
cies de Tarragona, Lleida i Girona van poder votar de 
manera presencial a les respectives seus provincials del 
Col·legi, tot i que també es podia exercir el dret a vot per 
correu. En aquest sentit a la seu de la ciutat de Tarrago-
na van haver-hi 5 vots; a la ciutat de Lleida 12; i per últim 
a la ciutat de Girona 9. També cal remarcar que no hi va 
haver cap incidència en cap de les seus.

El programa que presenta la nova Junta de Govern per 
als propers quatre anys es basa en el coneixement de 
tres anys de govern d’alguns dels seus membres, així 
com en la incorporació de perfils professionals especí-
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El Col·legi s’apropa als col·legiats de la Garrotxa
El passat 1 de juny, integrants de la Junta de Govern 
del Col·legi es van desplaçar fins a la ciutat d’Olot en el 
marc de la l’acció col·legial ‘El Col·legi en moviment’, 
per la qual es pretén apropar-se als fisioterapeutes 
d’arreu de Catalunya per conèixer de primera mà les 
seves necessitats, inquietuds i propostes.

Durant el matí, el recent nomenat degà del Col·legi, Sr. 
Manel Domingo, va visitar l’Hospital d’Olot així com el 
sociosanitari de la capital de la Garrotxa. En ambdues 
instal·lacions va ser rebut excel·lentment i va poder de-
batre sobre la situació de la Fisioteràpia a la comarca.

A la tarda, el Club Sant Jordi Catalunya Caixa va acollir 
una reunió entre representants de la Junta de Govern 
del Col·legi i col·legiats d’arreu de les comarques de Gi-
rona. La taula presidencial va estar integrada pel degà 
del Col·legi, Sr. Manel Domingo; el vicedegà, Sr. Ra-
mon Aiguadé; el secretari, Sr. Gabriel Liesa, i la coor-
dinadora de la Secció Territorial de Girona, Sra. Alba 
Resplandis, que va presentar als assistents la Secció 
de Girona, els seus objectius, un dels quals és, òbvia-
ment, fer difusió de la Fisioteràpia, motiu pel qual –va 
explicar- formen part del Fòrum Sanitari gironí, junta-
ment amb els col·legis d’infermeria, veterinària i me-
dicina. També va explicar l’afany del Col·legi d’apropar 
els serveis i la formació als col·legiats de les comar-
ques gironines, i va instar els assistents a participar i 
proposar activitats per a la Secció. 

Posteriorment el senyor Domingo va presentar 
als assistents el nou procediment col·legial contra 
l’intrusisme; va parlar sobre la bona feina que està 
realitzant l’Associació de Centres de Fisioteràpia de 
Catalunya, amb la col·laboració del Col·legi, en relació 
al tema de les mútues; va intentar resoldre els dubtes 
que molts fisioterapeutes tenen envers el Pla Bolon-
ya i l’actual títol de grau, i com afectarà als ja diplo-
mats, i es va tractar la presència del fisioterapeuta en 
l’atenció primària. En aquest sentit el degà va posar 
en coneixement dels assistents un pacte amb el De-
partament de Salut pel qual l’any 2015, el 25% dels 
CAP catalans disposaran de fisioterapeuta, no només 
per fer tractaments sinó també educació sanitària, i 
tindran pacients derivats de qualsevol altre professio-
nal sanitari per tractar processos d’alta prevalença i 
baixa complexitat. 

Consideres positives les accions du-
tes a terme en relació a les diferents 
Borses de Treball del CFC?

■ Sí (81%)
■ No (19%)

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

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

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

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

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

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

Curs d’introducció a la recerca de 
Fisioteràpia

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

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

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

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

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

Durada: 44 hores lectives.

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

Preu: 125 euros.

Les

teràpies
manuals

en la

pràctica
clínica

Barcelona

21 d’octubre de 2011

Podeu trobar més informació a 
www.fisioterapeutes.cat/formacio/colegi/cursos
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Com cada any, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
va celebrar, el passat 8 de setembre a Barcelona, el Dia 
Mundial de la Fisioteràpia (DMF). Enguany el tema central 
va ser la incontinència urinària i es va informar a la ciuta-
dania sobre què pot aportar la Fisioteràpia per prevenir i 
tractar aquesta disfunció. Com l’any passat es va muntar 
un envelat divulgatiu a la plaça Universitat de Barcelona, on 
es van realitzar diverses conferències i exercicis pràctics.

En aquest sentit el fisioterapeuta i coordinador de la Co-
missió d’Acupuntura del Col·legi, senyor Andreu Esteve, va 
explicar algunes tècniques pròpies de la Medicina Tradi-
cional Xinesa i en concret en què consistia la digitipressió. 
Aquesta tècnica es fonamenta en fer pressió amb els dits 
per alleujar la tensió muscular i evitar, per exemple, cefa-
lees o impedir que aquesta tensió afecti els òrgans interns 
del cos. La digitipressió és una eina de treball inclosa dins 
d’un mètode terapèutic més global, anomenat tuina.

Al migdia, les fisioterapeutes Anna Mauri i Sandra Roca van 
explicar de quina manera els pacients amb Parkinson po-
den tractar la incontinència urinària mitjançant els exerci-
cis de Kegel. També van donar consells generals per a les 
persones que pateixen aquesta disfunció. Després d’una 

La incontinència urinària, tema central del Dia Mundial de la Fisioteràpia a Barcelona

petita pausa, la fisioterapeuta Marta Fontanet va parlar so-
bre la teràpia abdominoperineal per al tractament de les 
incontinències urinàries. Per a Fontanet cal enfortir la faixa 
abdominal per reforçar la protecció dels òrgans pelvians. 
Seguidament va donar nocions pràctiques als assistents.

Durant el migdia, la fisioterapeuta Elena Gimeno va aten-
dre les persones interessades en la Fisioteràpia respira-
tòria infantil. Per aquest motiu es va preparar un espai 
per als més petits.

A la tarda, les fisioterapeutes Alícia Manzanas, Marta 
Casbas i Lucía de los Santos van tractar el paper de la 
Fisioteràpia en les escoles d’ordinàries. Posteriorment 
la fisioterapeuta i coordinadora de la Comissió de Ge-
riatria del Col·legi, senyora Benilde Martínez, va presen-
tar l’última xerrada, que tractava sobre la incontinència 
urinària i els dispositius absorbents.

Les diverses activitats organitzades per commemorar el 
Dia Mundial de la Fisioteràpia van coincidir a destacar 
la importància de la nostra professió en la prevenció i 
el tractament d’una disfunció, la incontinència urinària, 
que, a Catalunya, afecta prop de 500.000 persones. 
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La II Jornada col·legial “Les teràpies manuals en la 
pràctica clínica”, que es va celebrar el passat diven-
dres 21 d’octubre a Barcelona, va repetir l’èxit de con-
vocatòria de l’any passat. L’anterior i primera edició va 
incloure un nou concepte que ha perdurat en aquesta: 
l’abordatge pràctic de l’exposició, que ha portat a tots 
els ponents a realitzar, a més d’una part teòrica, una 
altra de pràctica que donava més força clínica als con-
ceptes tractats.

L’acte es va iniciar a les 9.00 h amb la inauguració de la 
Jornada de mans del degà del Col·legi, Sr. Manel Domin-
go que, entre d’altres, va recordar als assistents que el 
Col·legi està col·laborant amb el CGCF amb la realitza-
ció d’una enquesta que ens ha de servir per conèixer de 
primera mà dades reals per poder garantir el reconeixe-
ment oficial de les especialitats de Fisioteràpia emparats 
per la Llei de Regulació de les professions sanitàries, 
establerta l’any 2003. 

II Jornada col·legial “Les teràpies manuals en la pràctica clínica”

Les
teràpiesmanualsen la
pràctica
clínica

Barcelona
21 d’octubre de 2011

Sr. Manel Domingo, degà del CFC.
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Número V. Desembre 2011

ACTUALITZACIONSEN FISIOTERÀPIA
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serveis col·legials

El web
Noves plataformes de comunicació

Atenent a les necessitats del Col·legi i dels col·legiats, la pàgina web del CFC es troba en constant 
desenvolupament. Des de la pàgina principal del Col·legi s’obren noves plataformes de comunicació a 
través de les quals es poden realitzar formacions en línia ofertes pel Col·legi, fòrums de comunicació, 
el seguiment de les últimes noticies, etc. I és des del web del Col·legi que podrem accedir-hi.

A la pàgina principal del Col·legi podem trobar l’accés al Campus Virtual, on es presenta un ampli 
ventall de formació en línia. També apareixen dues noves opcions: el Facebook i el Twitter, des d’on es 
pot fer un seguiment de les publicacions més actuals i participar-hi deixant una opinió.

Sala de Premsa

La creació de l’apartat “Sala de Premsa”, dins del menú “Dept. Comunicació”, ha permès agrupar els 
continguts relacionats amb aquest tema a través de dues categories: Documentació i Mediateca. Dins 
de “Documentació” trobarem tant els dossiers com les convocatòries o notes de premsa i les últimes 
memòries anuals.

A l’apartat “Mediateca” trobarem tres subapartats: “Identitat Corporativa”, on es presenta el logotip, la mar-
ca i el símbol del Col·legi; “Galeria fotogràfica”, on trobarem imatges de la seu del Col·legi, Junta de Govern 
i d’algunes activitats; i per últim, “Multimèdia”, on podrem veure els vídeos resum de les jornades, etc...
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serveis col·legials

Cercador de continguts

Al llarg del 2011 es van fer un total de 5.639 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.).

Pàgines visitades

Durant l’any 2011, el web col·legial va tenir 411.413  visites, de les quals, un 25,65% van ser de nous 
usuaris, i es van veure un total de 1.634.333 pàgines.

Els apartats més visitats, van ser: Borsa de treball, amb un total de 268.487 visites, seguit de Formació 
del Col·legi amb 33.434 visites, i Formació Universitats amb 19.882 visites.

El web del Col·legi es va veure durant l’any 2011 en més de 100 països. A continuació mostrem un gràfic 
dels països des d’on es generen més visites.
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serveis col·legials

País Visites (%)
França 29 %

Alemanya 10 %
Regne Unit 9 %

Andorra 6 %
Estats Units 6 %

Itàlia 6 %
Mèxic 3 %
Altres 31 %

Font: Base de dades del Col·legi

Visites des de l’estranger
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activitats del col·legi

Dia Mundial de la Fisioteràpia

Com cada any, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va 
celebrar el Dia Mundial de la Fisioteràpia. El tema central 
del 2011 va ser la incontinència urinària, i es va informar a la 
ciutadania sobre què pot aportar la Fisioteràpia per prevenir i 
tractar aquesta disfunció. 

Es van muntar envelats divulgatius a les següents localitats i 
els següents dies:

Barcelona: 8 de setembre.
Arbúcies, Mataró i Reus: 10 de setembre.
Mollerussa: 24 de setembre.

El Col·legi afronta anualment el Dia Mundial de la Fisioteràpia 
amb l’objectiu de difondre la professió de fisioterapeuta i donar 
a conèixer els diferents camps d’actuació entre els ciutadans.
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activitats del col·legi

Com a cloenda de la II Jornada col·legial: Les teràpies manuals en la pràctica clínica, el passat 21 
d’octubre, es va celebrar també el Sopar anual del Col·legi, que va servir per gaudir de la companyia de 
companys i companyes de professió, i homenatjar i premiar alguns del nostres col·legues fisioterapeutes.

Es va fer l’habitual homenatge als col·legiats jubilats el darrer any, acte al qual li va seguir el lliurament 
d’un nou guardó instaurat aquest any pel CFC: el 
Premi al fisioterapeuta de l’any, que va recaure en 
el Sr. Lluís Puig per prestigiar la Fisioteràpia davant 
la societat i fer promoció de la salut a través dels 
mitjans de comunicació.

Acte seguit es va fer l’emotiu lliurament del Premi 
June Nystrom 2011, que va recaure en l’exdegà del 
CFC, Sr. Francesc Escarmís, que va poder veure, 
emocionat, un vídeo en el qual amics i col·legues de 
professió glosaven la seva persona fent referència 
tant a l’aspecte personal com al professional; un 
gran final de festa per a un dia i una nit on el nexe 
d’unió va ser la Fisioteràpia.

Sopar anual

El degà del Col·legi, Sr. Manel Domingo, amb els dos 
guardonats de la nit: Sr. Francesc Escarmís com a Premi 
June Nystrom, i Sr. Lluís Puig com a Premi al fisioterapeuta 
de l’any.
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El 27 de maig es va celebrar la Jornada “Abordatge pràctic de 
Fisioteràpia en geriatria”, àmbit en el qual la nostra professió hi 
té una paper clau i cada vegada més determinant.

En aquesta jornada vam poder veure aspectes pràctics de la 
Fisioteràpia geriàtrica, tant des de la seva vessant terapèutica 
com des de la preventiva i de promoció de la salut.

Vam comptar amb experts de l’àmbit en qüestió, amb 
la participació clau de la Comissió de Geriatria i amb la 
col·laboració d’altres comissions col·legials que treballen de 
forma intensa amb la gent gran.

Abordatge pràctic de Fisioteràpia en geriatria
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La II Jornada col·legial “Les teràpies manuals en la pràctica 
clínica” es va celebrar el 21 d’octubre a Barcelona i va tenir un 
gran èxit de convocatòria. Va incloure un concepte que roman 
en les jornades col·legials: l’abordatge pràctic de l’exposició 
i el defugir de la classe magistral. La filosofia que regeix 
aquestes jornades és “tot el que s’expliqui s’ha de demostrar 
i tot el que es demostri s’ha de poder aplicar”.

Vam comptar amb la presència de ponents internacionals, en 
concret del continent americà; però tot i aquesta obertura més 
enllà de les nostres fronteres no vam oblidar la gent de casa, 
que van deixar en un lloc ben alt la pràctica de la Fisioteràpia 
que es realitza a casa nostra.

Les teràpies manuals en la pràctica clínica
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Qualitat i Medi Ambient
El mes de gener, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va 
aprovar la revisió de la certificació amb l’empresa Applus+ dels 
sistemes implantats de qualitat i medi ambient.

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

60

Any No conformitats
2010 29
2011 52

Font: Base de dades del Col·legi

50

40

30

20

10

EC-5221 / 10 MA-1681 / 10

50



memòria 2011

activitats del col·legi

25

Any
Accions correctives 

i preventives
2010 11
2011 24

Font: Base de dades del Col·legi

20

15

10

5

35

25

30

Any Queixes rebudes
2010 18
2011 32

Font: Base de dades del Col·legi

20

15

10

5

51



activitats del col·legi

25

Any Suggeriments rebuts
2010 22
2011 20

Font: Base de dades del Col·legi

20

15

10

500

Any Paper reciclat
2010 335 Kg.
2011 418 Kg.

Font: Base de dades del Col·legi

300

400

200

100

5

52



memòria 2011

activitats del col·legi

Junta de Govern
Les activitats de la Junta de Govern al llarg de l’any 2011 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. Cal remarcar 
el fet de la celebració d’eleccions avançades, on només es va 
presentar una candidatura única.

Pel que fa a l’àmbit professional destacarem la continuació 
de l’aplicació del procediment d’intrusisme, que ens va 
portar a realitzar 34 expedients informatius, dels quals 25 
van ser d’in trusisme professional, 2 d’exercici irregular i 7 de 
publicitat enganyosa.

Comentar el funcionament del Servei d’Orientació Laboral 
(SOL), que aquest any ha tingut només 8 visites presencials; 
al 2012 ens proposem augmentar-les.

Un dels fets més destacat en l’àmbit professional ha estat 
l’enquesta telefònica realitzada en relació a les especialitats de 
Fisioteràpia, un dels objectius amb què insisteix més la Junta 
de Govern. L’objecte d’aquesta enquesta era veure quins àmbits 
d’actuació predominen a Catalunya i, com a dades significatives, 
l’enquesta ens presentava que un 38,4% treballa dins l’àmbit 
de la traumatologia, un 12,6% en l’àmbit de la neurologia i un 
11,8% en l’àmbit de la geriatria (podeu veure la totalitat de 
l’enquesta a l’enllaç www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/
pdf/assembleaCGCFE_nov2011_especialitats.pdf).

En referència a l’àmbit col·legial, cal destacar la celebració, al 
mes de maig, de les eleccions a la Junta de Govern del Col·legi i, 
per primer cop, es van poder realitzar les votacions a les diferents 
seus de les seccions territorials. El dia 12 de maig es van celebrar 
a Tarragona, Lleida i Girona, i el dia 14 a Barcelona. En total van 
ser 123 els vots emesos, dels quals 116 per a la única candidatura 
que es va presentar, l’encapçalada pel Sr. Manel Domingo. També 
va haver-hi un vot nul i 6 en blanc. Cal remarcar que no es va 
produir cap mena d’incidència en cap de les seus electorals.

El Sr. Manel Domingo, cap de llista de 
l’única candidatura que es va presentar a les 
eleccions 2011.

Jornada electoral a la Secció Territorial de 
Lleida.

Jornada electoral a la Secció Territorial de 
Tarragona.

Jornada electoral a la Secció Territorial de 
Girona.
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Apropament col·legial a Olot.

Apropament col·legial a Terrassa.

L’assemblea celebrada el 18 de juny va tenir 
lloc a la Secció Territorial de Lleida.

La seu col·legial de Barcelona va acollir la 
XXX assemblea col·legial.

Destacar, també, la continuïtat de la campanya “El Col·legi 
en moviment”, que aquest 2011 va portar la Junta de Govern 
a visitar 7 municipis distribuïts per diverses comarques 
catalanes: Manresa, Vilanova i la Geltrú, Olot, La Seu d’Urgell, 
Terrassa / Sabadell i Igualada 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, idees i desitjos dels 
nostres companys i companyes. 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; 
són el Grup d’Interès del Vallès Occidental i el Grup d’Interès 
de l’Anoia. En una d’aquestes visites també es va fer un 
apropament al  Col·legi de Fisioterapeutes d’Andorra, amb qui 
se signarà un conveni de col·laboració per tal que entre els 
col·legis andorrans, catalans i la representació francesa de la 
Catalunya Nord, es realitzin, de forma periòdica, unes jornades 
transpirinenques organitzades per les tres institucions, 
dirigides principalment als fisioterapeutes de la zona. 

A finals del 2011 es va crear el Grup de Treball de Fisioteràpia 
en les Arts Escèniques que, seguint el model i treball realitzat 
pel Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica, crearà una guia de 
pràctica clínica d’aquest àmbit d’actuació, amb la seva pertinent 
formació teòrica i pràctica.

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 als grups d’interès. En referència a la formació, 
comentar la creació d’un nou format formatiu: els seminaris 
pràctics, d’accés gratuït per als col·legiats i creats per les 
comissions del CFC.

En aquest àmbit, només manca remarcar les dues assemblees 
generals realitzades el 18 de juny i el 14 de desembre. Tal i com 
es va establir l’any 2009, la primera assemblea del 2011 es va 
realitzar a la seu de la Secció Territorial de Lleida.
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Representants de la Junta de Govern del 
CFC, a la reunió a la seu d’Elsevier Masson.

Signatura del conveni amb l’ACEFIC.

Dins de l’àmbit de les relacions institucionals, destacar 
la normalització de les relacions amb el Consejo General 
de Colegios de Fisioterapeutas (CGCF), amb el qual s’està 
treballant coordinadament per la demanda de la creació de les 
especialitats de la nostra professió.

A nivell internacional, destacar el fet que el CFC va aprovar el 
seu ingrés a IMPTRA, l’associació internacional de col·legis 
de Fisioteràpia; així com la consolidació de les relacions amb 
l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de França.

També volem destacar el conveni signat amb l’ACEFIC 
(Associació de Centres de Fisioteràpia de Catalunya), així 
com amb diferents entitats de Catalunya tals com Quvitec, la 
fundació Gamis, i els sindicats UGT i CCOO, entre d’altres.

Com a resum de les activitats de la Junta de Govern, comentar 
les més de 306 accions, reunions i actes de representació que 
els seus membres van realitzar durant el 2011, tant al nostre 
territori com a la resta d’Espanya, a més de les 17 reunions de 
Junta de Govern, més les 44 de Junta Permanent.
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Comissions col·legials
Comissió d’Acupuntura

Aquesta comissió va participar activament en la difusió 
d’informació a través dels mitjans del Col·legi. Va efectuar 
un article per a la revista del Col·legi “Tractament del Sudek 
amb acupuntura” i va fer una xerrada per al Dia Mundial 
de la Fisioteràpia “Digitipressió Tui Na”. Van treballar en 
el desenvolupament d’un consentiment informat per a les 
tècniques que poden comportar risc per al pacient. A més, van 
dinamitzar el registre d’acupuntura i la difusió de la pràctica de 
l’acupuntura segura.

Comissió d’Aparell Locomotor

Van col·laborar amb el Col·legi en activitats formatives en tot el 
territori català amb el seminari tècnic “Reeducar la sedestació”. 
Van elaborar el consentiment informat per al tractament de la 
síndrome del dolor miofascial (punció seca). Van col·laborar, 
juntament amb la Comissió de Veterinària, en l’elaboració 
d’una guia amb consells de Fisioteràpia per a tots aquells que 
desitgen realitzar el Camí dels Bons Homes.

Comissió d’Atenció Primària

El 2011 va ser l’any d’inici de treball d’aquesta comissió. Van 
desenvolupar diferents protocols d’actuació del fisioterapeuta 
en malalties com raquiàlgies, espatlla dolorosa i gonartrosi. 
També van desenvolupar tríptics informatius derivats d’aquests 
protocols i adreçats a la  ciutadania.

Comissió d’Extremitat Superior

Van col·laborar amb el Col·legi en la realització d’activitats 
formatives com la xerrada d’espatlla dolorosa. Van treballar 
en la finalització d’un estudi de recerca sobre la salut de 
l’extremitat superior del fisioterapeuta a Catalunya i van iniciar 
un estudi de validació d’escala.

Xerrada de la Comissió d’Acupuntura per al 
DMF: “Digitipressió Tui Na”.

Seminari tècnic “Reeducar la sedestació”.
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Comissió de Geriatria

La Comissió de Geriatria va dur a terme la seva activitat habitual 
en relació a la realització de diverses xerrades informatives 
per a Catalunya Caixa, i durant tot l’any va elaborar diversos 
articles per a la revista Temps de Viure. Van col·laborar en 
l’organització de la I Jornada de Geriatria amb diferents 
ponències i en altres formacions col·legials. Van participar en 
el Dia Mundial de la Fisioteràpia amb la xerrada “Incontinència i 
sistemes absorbents”. Van dissenyar el consentiment informat 
per a les contencions físiques i per a la reeducació a l’esforç.

Comissió d’Hipoteràpia

Van participar com a ponents a la Facultat de Veterinària de la 
UAB amb IVSA: Teràpia amb cavalls i al Simposium Internacional 
sobre Intervención Terapéutica Asistida con Caballos amb la 
ponència: “La Hipoteràpia amb Dany Cerebral Adquirit”. Van 
participar també al  V Congreso brasileiro de Equoterapia amb 
la  ponència: “Tratamiento de Hipoteràpia a personas que han 
sufrido un TCE. Seguimiento de un caso, desde la Hipoteràpia al 
Campeonato Paraecuestre”.

Comissió d’Ob.U.Gi

Van establir uns criteris qualitatius per a aquells centres i 
fisioterapeutes que es dediquen a aquest àmbit d’actuació. 
Van treballar en el disseny del consentiment informat en 
la Fisioteràpia perineal. Van dissenyar diverses activitats 
formatives i seminaris pràctics que es realitzaran al 2012. Van 
participar activament en el Dia Mundial de la Fisioteràpia i van 
col·laborar amb el Noticiari en la redacció d’un article: “El 
misteri dels bons abdominals”.

La Comissió de Geriatria presenta la seva 
conferència a la I Jornada de Geriatria del 
CFC.

La Comissió d’ObUGi durant l’activitat 
realitzada en commemoració del DMF.
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Comissió d’Oncologia

Per al Dia Mundial de la Fisioteràpia van exposar una presentació 
sobre “La Fisioteràpia i l’oncologia”. Van col·laborar amb el 
Col·legi en la realització de la xerrada “El limfedema, avenços 
en el tractament quirúrgic”. Van donar suport al Col·legi en la 
difusió, a través del web, d’informació d’interès en aquest àmbit.

Van escriure un article per al Noticiari per conscienciar els 
fisioterapeutes de la importància de la nostra figura en oncologia. 
Diversos membres de la Comissió estan col·laborant en el 
desenvolupament del Pla Director d’Oncologia, concretament en 
l’elaboració d’un programa unificat per a la prevenció del limfedema 
i poder-lo implementar en diferents hospitals de Catalunya.

Comissió de Parkinson

Van participar en la I Jornada de Geriatria organitzada pel 
Col·legi amb una ponència. El Dia Mundial de la Fisioteràpia van 
realitzar la xerrada “Incontinència urinària i Parkinson”. Van 
dissenyar un tríptic divulgatiu sobre la malaltia de Parkinson 
i la Fisioteràpia. Van contactar amb Mariella Graziano per 
dissenyar un curs que es va dur a terme el primer trimestre del 
2012. Van treballar en el disseny de consentiments informats 
en el seu àmbit d’actuació.

Comissió de Pediatria

Van dur a terme una gran varietat d’activitats juntament amb la 
SEFIP (Sociedad Española de Fisioterapia Infantil y Pediátrica) 
com diverses xerrades i publicacions. Van participar en el Dia 
Mundial de la Fisioteràpia disposant d’un punt d’informació per 
explicar el paper del fisioterapeuta en l’escola ordinària. Van 
col·laborar amb diversos mitjans en la difusió de la figura del 
fisioterapeuta en pediatria. Van col·laborar amb el Col·legi en la 
realització de la conferència: “Actualització en la recerca dels 
enfocaments en Fisioteràpia per millorar la marxa i mobilitat 
en nens amb paràlisi cerebral”.

Conferència: “El limfedema, avenços en
el tractament quirúrgic”.

Xerrada de la Comissió de Parkinson per al 
DMF: “Incontinència urinària i Parkinson”.

Conferència: “Actualització en la recerca dels 
enfocaments en Fisioteràpia per millorar 
la marxa i mobilitat en nens amb paràlisi 
cerebral”.
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Comissió de Fisioteràpia Respiratòria

Va realitzar el seminari tècnic “Suport instrumental en 
Fisioteràpia respiratòria”. Van participar en el Dia Mundial de la 
Fisioteràpia amb el punt d’informació “Fisioteràpia respiratòria” 
i van realitzar un tríptic divulgatiu adreçat al ciutadà sobre 
la Fisioteràpia respiratòria. Van participar amb una ponència 
a la I Jornada de Geriatria que va organitzar el Col·legi. Van 
dissenyar el consentiment informat del seu àmbit d’actuació i 
el document regulador d’aspiracions, i van col·laborar amb la 
revista Temps de Viure.

Comissió de Teràpies Manuals

Va dur a terme diverses iniciatives, la majoria de caire 
divulgatiu. Els seus membres van col·laborar en la realització 
de la II Jornada de Teràpies manuals. Van realitzar el seminari 
pràctic: “Diagnòstic palpatori”. Van treballar en el disseny del 
consentiment informat del seu àmbit d’actuació i en un catàleg 
de teràpies manuals.

Comissió de Veterinària

Va elaborar l’article “Hèrnia discal en gossos: Fisioteràpia i 
rehabilitació”. Van col·laborar amb la Comissió d’Aparell Loco-
motor en el disseny d’una guia amb consells de Fisioteràpia per 
a tots aquells que desitgen realitzar el Camí dels Bons Homes.

La Comissió de Fisioteràpia respiratòria 
durant la seva ponència a la I Jornada de 
Geriatria.
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Seccions territorials
Secció Territorial de Girona

•	 Conferència de Pediatria (Girona, 22 de gener)

•	 Formació Catalunya Caixa (Girona, 19 de març)

•	 Curs de Psicomotricitat (Girona, 18 i 19 de març i 2 d’abril)

•	 Conferència ACEFIC (Girona, 7 de maig)

•	 Curs bàsic d’Embenat neuromuscular (Girona, 14 i 15 de 
maig)

•	 Curs de Punts gallet conservador (Girona, 20, 21, 27 i 28 
de maig)

•	 El Col·legi en moviment. La Garrotxa i el Pla de l’Estany 
(Olot, 1 de juny)

•	 Acte de graduació EUSES Garbí (Salt, juny)

•	 Cursa Transpirinenca (de l’1 al 10 de juliol)

•	 Copa d’Europa de Triatló (Banyoles, 30 i 31 de juliol)

•	 Dia Mundial de la Fisioteràpia (Arbúcies, 10 de setembre)

•	 Curs bàsic d’Embenat neuromuscular (Girona, 5 i 6 de 
novembre)

•	 Curs d’ATM (Girona, 21, 22 i 23 d’octubre)

•	 Seminari de Sedestació (Girona, 24 de setembre)

•	 Participació al programa “Salut” TV Girona (anual)

•	 Participació a la publicació del Fòrum Sanitari (anual)

Copa d’Europa de Triatló a Banyoles.
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Secció Territorial de Lleida

•	 Curs de Bobath (Lleida, 14, 15 i 16 de gener)

•	 IV Esmorzar Col·loqui a Lleida (Lleida, 29 de gener) 

•	 Curs bàsic d’Embenat neuromuscular (Lleida, 2 i 3 d’abril)

•	 Assemblea General del Col·legi (Lleida, 18 de juny)

•	 Cursa dels Templers (Lleida, 19 de juny)

•	 Dia Mundial de la Fisioteràpia (Mollerussa, 24 de setembre)

•	 Curs bàsic d’Embenat neuromuscular (Lleida, 24 i 25 de 
setembre)

•	 Pujada a la Seu Vella (Lleida, 18 de desembre)

Secció Territorial de Tarragona

•	 IV Trobada de Fisioteràpia a Tarragona: Els punts gallet 
(Tarragona, 19 de març)

•	 Xerrada informativa sobre tallers de moviment en geriatria 
(Activitat de Catalunya Caixa; Tarragona, 19 de març)

•	 Cerimònia d’entrega de les orles de la promoció de 
Fisioteràpia de la URV al Teatre Bartrina de Reus (Reus, 
juny)

•	 XIX Cursa del Llop (Terres de l’Ebre, 9 i 10 de juliol)

•	 Dia Mundial de la Fisioteràpia (Reus, 10 de setembre)

•	 Seminari “Reeducant la sedestació” (Tarragona, 15 
d’octubre)

•	 Curs bàsic d’Embenat neuromuscular (Tarragona, 22 i 23 
d’octubre)

•	 XX Mitja Marató de la ciutat de Tarragona (Tarragona, 27 
de novembre)

Celebració del  IV Esmorzar Col·loqui a Lleida.

XIX Cursa del Llop.
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Curs d’Embenat neuromuscular.

Grups d’interès i de treball
Grup d’Interès del Maresme 

El Grup, després de patir alguns canvis, està format per la 
Marta Bagan, la Núria Domènech, l’Aitor Rodriguez, la Mònica 
Mallafré, la Margarita Boero i l’Antoni Ferrer com a interlocutor.

Durant aquest any s’han fet diverses col·laboracions amb 
Mataró Ràdio, realitzant entrevistes temàtiques:

•	 Març del 2011: Mònica Mallafré va parlar sobre la 
incontinència urinària.

•	 Abril del 2011: Núria Domènech va parlar sobre teràpia 
manual i massatge.

•	 Juny del 2011: Antoni Ferrer va parlar sobre la prevenció 
dels cuidadors de persones amb Alzheimer.

•	 Celebració del Dia Mundial de la Fisioteràpia, plaça Santa 
Anna de Mataró, setembre de 2011.

•	 Curs d’Embenat neuromuscular, Hotel de Vilassar de Mar, 
octubre del 2011.

•	 Conferència: “Obligacions en el tractament de la 
informació en els centres de Fisioteràpia”, Centre Cívic 
del Pla d’en Boet a Mataró, 17 d’octubre de 2011.
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Grup d’Interès d’Osona i Ripollès

Actualment del Grup està format per la Cristina Font, la Roberta 
Ghedina, la Mercè Roger, l’Anna Escribà, el Pep Ortiz i l’Eva 
Cirera com a interlocutora. 

•	 Conferència: “Influència del tractament en els punts 
gallet de la musculatura oclusora sobre la disfunció en 
el complex craniocervicomandibular”, a càrrec de la Sra. 
Cristina Arjonilla, fisioterapeuta, 26 de maig de 2011.

•	 Segona edició del Curs d’Embenat neuromuscular, 15 i 16 
d’octubre de 2011.

•	 Conferencia: “Conseqüències i rehabilitació del Dany 
Cerebral Adquirit”, a càrrec de la Sra. Emma Tallant, 
neuropsicòloga, 1 de desembre de 2011.

Grup d’Interès del Penedès

El Grup està format per la Mònica Garcia, la Núria Vidal, la 
Laura Márquez, la Susana Valera, la Laura Ventosa, la Maria 
Gualda i la Núria Coral com a interlocutora. 

•	 Participació en la Cursa dels 7 Cims, 8 de maig de 2011.

•	 Curs d’Espatlla dolorosa, 28 i 29 de maig de 2011.

•	 Sopar de fisioterapeutes del Penedès, 11 de novembre 
de 2011.

•	 Signatura del conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès en relació amb el projecte de “Salut a les 
escoles”, 7 de desembre de 2011.

Participació en la Cursa dels 7 Cims.

Conferència: “Influència del tractament 
en els punts gallet de la musculatura 
oclusora sobre la disfunció en el complex 
craniocervicomandibular”.
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Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre

El Grup està format per la Patrícia Rebull, la M. Dolors Gràcia, 
el Jesús Miralles, la M. José Villalba, la Zaida Velásquez, l’Alba 
Aixendri, la M. Jesús Arrufat, la Yolanda Borràs i la Cinta Mestre 
com a interlocutora. 

•	 Participació en la Cursa dels Paüls, 29 de maig de 2011.

•	 Curs d’Espatlla dolorosa, Tortosa, 22 i 23 d’octubre de 
2011.

Grup d’Interès del Vallès Oriental

El Grup està format pel Josep Galvany, la Susana Riera, l’Ana 
Velázquez, l’Helena Grau, el Romà Cutrina, la Diana Méndez, la 
Meritxell Seuma, la Berta Mercader, l’Elisenda Jané i l’Ernest 
Ramón com a interlocutor.

•	 Conferència: “La Fisioteràpia en les arts escèniques”, 
escola Pia de Granollers, 7 d’abril de 2011.

•	 Marató del Montseny, Sant Esteve de Palautordera, 6 de 
novembre de 2011.

•	 Conferència: “Tecarteràpia de segona generació: 
Aplicacions en Fisioteràpia”, Centre de Recuperació 
Funcional de les Franqueses del Vallès, 3 de desembre 
de 2011.

Curs d’Espatlla dolorosa.

Conferència: “La Fisioteràpia en les arts 
escèniques”.
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Grup de Treball d’Alteracions Vasculars 
Cerebrals (AVC)

Durant l’any 2011, el Grup de Treball d’AVC continua treballant 
en la Guia de consens sobre el tractament del malalt afectat 
per Alteracions Vasculars Cerebrals.

Grup de Treball d’Aquateràpia

Durant l’any 2011, el Grup de Treball d’Aquateràpia ha 
continuat treballant amb la Guia de Fisioteràpia Aquàtica i ha 
desenvolupat diferents propostes formatives que es duran a 
terme al 2012.

Grup de Treball d’Aquateràpia.

Grup de Treball d’Arts Escèniques.

Grup de Treball d’Arts Escèniques

Creat a finals del 2011, aquest grup, format per experts en 
aquest àmbit d’actuació, té com a principal objectiu l’elaboració 
d’un manual bàsic sobre Fisioteràpia en aquest camp d’actuació 
i l’elaboració de formació específica. 
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Balanç corresponent al 31 de desembre de 2011
Actiu Notes 31/12/2011 31/12/2010
Actiu no corrent 592.843,39 581.169,10

Immobilitzat intangible 5 121.675,83 64.538,34

Immobilitzat material 6 468.567,26 514.030,46

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

Actiu corrent 310.335,07 343.764,67
Existències 10.838,02 6.156,81

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7 155.359,87 115.149,40

Clients per vendes i prestacions de serveis 152.754,24 113.480,20

Actius per impost corrent 11 (0,02) 1.669,20

Altres crèdits amb les administracions públiques 11 2.605,65 0,00

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

Periodificacions a curt termini (18.750,18) 3.554,93

Efectiu i altres actius líquids equivalents 8 143.624,78 199.640,95

Total actiu 903.178,46 924.933,77

Les notes de la 1 a la 14 formen part integrant del Balanç de situació a 31 de desembre del 2011.
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Patrimoni net i passiu Notes 31/12/2011 31/12/2010
Patrimoni net 361.156,66 343.313,40
Fons propis 343.313,40 343.313,40

Reserves 102.125,18 102.125,18

Resultat d’exercicis anteriors 9 241.188,22 186.526,94

Resultat de l’exercici 3 17.843,26 54.661,28

Passiu no corrent 223.065,75 223.537,15
Deutes a llarg termini 10 223.065,75 223.537,15

Deutes amb entitats de crèdit 223.065,75 223.537,15

Passiu corrent 318.956,05 358.083,22
Deutes a curt termini 10 96.831,83 134.466,00

Deutes amb entitats de crèdit 101.543,50 33.188,58

Altres passius (4.711,67) 101.277,42

Creditors comercials i altres comptes a pagar 10 227.636,50 223.617,22

Proveïdors 36.295,25 53.841,99

Altres creditors 106.010,51 87.235,21

Personal (734,18) 14.849,90

Altres deutes amb les administracions públiques 52.815,67 47.811,12

Bestretes a clients 33.249,25 19.879,00

Periodificacions a curt termini (5.512,28) -

Total patrimoni net i passiu 903.178,46 924.933,77

Les notes de la 1 a la 14 formen part integrant del Balanç de situació a 31 de desembre del 2011.
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Compte de pèrdues i guanys corresponent al 31 de 
desembre de 2011
Compte de pèrdues i guanys Notes 31/12/2011 31/12/2010

Import net de la xifra de negocis 1.551.194,05 1.412.759,14

Aprovisionaments (110.821,90) (112.695,29)

Despeses de personal (681.302,39) (550.295,36)

Altres despeses d’explotació 13 (736.938,06) (631.550,50)

Amortització de l’immobilitzat 5, 6 (68.139,83) (63.802,11)

Excessos de provisions 59.152,32 -

Altres resultats 1.456,64 1.592,56

Resultat d’explotació 14.600,83 56.008,44
Ingressos financers 11.550,87 8.930,95

Despeses financeres (9.215,89) (10.278,11)

Despeses financeres 907,45 -

Resultat financer 3.242,43 (1.347,16)
Resultat abans d’impostos 17.843,26 54.661,28
Resultat de l’exercici 3 17.843,26 54.661,28

Les notes de la 1 a la 14 formen part integrant del Balanç de situació a 31 de desembre del 2011.
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Estat de canvis del patrimoni net corresponent a 
31 de desembre de 2011

Reserves 
(nota 10)

Resultats 
exercicis 
anteriors 
(nota 10)

Resultat de 
l’exercici 
(nota 3) Total

Saldo, final de l’any 2009 72.291,00 264.393,57 29.834,19 366.518,76
Ajustos 2009 (77.866,63) (77.866,63)

Saldo, inici de l’any 2010 72.291,00 186.526,94 29.834,19 288.652,13
Total ingressos i despeses reconegudes - - 54.661,28 54.661,28

Altres variacions del patrimoni net 29.834,19 (29.834,19) -

Saldo, inici de l’any 2011 102.125,19 186.526,94 54.661,28 343.313,41
Total ingressos i despeses reconegudes - - 17.843,26 17.843,26

Altres variacions del patrimoni net 54.661,28 (54.661,28) -

Saldo, final de l’any 2011 102.125,19 241.188,22 17.843,26 361.156,67

Les notes de la 1 a la 14 formen part integrant del Balanç de situació a 31 de desembre del 2011.
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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 si-
mulació 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 sem-
bla 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, multidis-
ciplinari 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. 
Aquest Pla va ser 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 fisiotera-
peuta, 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 important 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 fisioterapeuta 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.
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Departament de Benestar Social i Família

•	 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.

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.

74



memòria 2011

participacions institucionals

Altres
Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya

El passat 28 d’abril, va tenir lloc l’acte fundacional de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya. El CFC és cofundador d’aquesta associació intercol·legial, que està 
constituïda per més de 80 col·legis, que representen un total de 44 professions.

L’objectiu de l’associació és donar suport a la presència social dels col·legis professionals, impulsar 
projectes d’interès comú, actuar com a interlocutora amb les administracions i estudiar totes les 
qüestions que afectin el col·lectiu, com la nova Llei de serveis professionals.

La primera Agrupació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya es va crear el 1992 i va 
comptar amb la direcció executiva del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Ara es vol donar un nou impuls 
a aquest organisme, constituint-lo en una associació.

75



convenis de col·laboració

Institucions i empreses amb qui tenim conveni de col·laboració:
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