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memòria 2012

presentació

Carta del degà 
Benvolgudes i benvolguts,

Aquesta Memòria que teniu a les mans és el fruit de la feina 
i l’esforç de moltes persones, de totes aquelles que formen 
part del Col·legi: treballadors, Junta de Govern, seccions 
territorials, comissions, grups de treball i grups d’interès; vora 
de 150 persones que treballen incansablement per i per a la 
Fisioteràpia i els fisioterapeutes; i com a actual degà em pertoca 
fer de portaveu de totes elles i agrair-los el seu esforç diari.

Reunions de Junta de Govern, de Junta Permanent i més de 
tres-centes accions entre actes de representació i reunions 
diverses, resumeixen tot el gruix de l’activitat que va realitzar 
el Col·legi durant el 2012.

A grans trets voldria destacar la consolidació del treball iniciat a finals del 2011 en relació a les 
especialitats i la definició d’acte fisioterapèutic, com dues de les grans accions realitzades aquest 
2012. Vull ressaltar també el canvi de format de la celebració del Dia de la Fisioteràpia, el nostre 
DiFT, que ha fet més present la Fisioteràpia entre la població. 

No em voldria oblidar de la tasca diària contra l’intrusisme, la constant innovació en l’oferta formativa 
del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) amb la consolidació d’unes jornades col·legials 
cada vegada més pràctiques i basades en l’evidència científica i que, en part, han estat possible gràcies 
al treball de les nostres comissions col·legials. També vull ressaltar l’apropament cap a tots els 
col·legiats, fet que ha estat possible per la gran tasca dels grups d’interès i les seccions territorials.

Continuem amb 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
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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 és ser una organització de serveis i de suport 
professional dirigida a satisfer i cobrir les necessitats del col·lectiu mitjançant la informació, la recerca, 
la formació, l’orientació i l’assessorament al col·legiat, al mateix temps que protegeix i defensa la 
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 als seus col·legiats i a 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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memòria 2012

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 empleats 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 ser una organització que:

1. Es preocupa i lluita per la millora de la Fisioteràpia i la seva imatge.

2. 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. Aposta per la millora contínua i la prevenció de la contaminació, a través del Sistema de Gestió 
Integral (SGI) i de les seves eines. 

4. Busca l’augment del grau de satisfacció dels seus clients (col·legiats) i estudia les seves 
expectatives.

5. Compleix els requisits establerts per la llei i aquells que puguin sorgir pel compromís del SGI.

6. Es compromet a minimitzar l’impacte mediambiental que produeix la seva activitat.

Aquesta política està impulsada per la Junta Govern amb el compromís de totes les àrees col·legials 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 totes les àrees del Col·legi.

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

Junta de Govern
Qui són i què fan

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

D’esquerra a dreta, de peu: 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 11 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’actuació.

Qui 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 d’esdevenir un punt de referència per a tots els 
fisioterapeutes interessats en la seva àrea d’actuació.

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

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

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

Coordinador:
Tomàs Tegiacchi

Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica

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 els diferents interrogants que es plantegen els fisioterapeutes.

Membres:
Andreu Esteve
Josep M. Charles

Coordinador:
Xevi Sala

Coordinador:
Alexandre Bel

Membres:
Xavier Labraca
Isabel Salvat
Rafel Donat
Vicenç Punsola
Mercè Vila

Membres:
Sònia Agramunt
Judith Raventós

Marc Lari
Ana Maria Márquez
Leandro Gutman
M. Ángel Martínez
Luis Paz
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organismes col·legials

Comissió de Geriatria

La divulgació de les competències del fisioterapeuta en geriatria, la millora i la 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 el seu àmbit d’actuació així com promoure, juntament amb la Federació 
Catalana d’Hípica, els beneficis que pot proporcionar en la qualitat de vida dels seus pacients.

Coordinadores:
M. del Carmen Macià

Membres:
David Parro
Verònica Gutiérrez
Ana Barrios

Joan Torras
Juan A. Millaruelo

Coordinadora:
Teresa Xipell

Membres:
Núria Pastallé
Gabrielle Fischer
Eloïsa Martínez

Montse Quintana
Rosa María Cabanas

Íngrid Silvestre

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.

Coordinadora:
Patrícia Vidal

Membres:
Roser Picas
Laia Blanco
Gemma Formiga
Inés Ramírez

Gemma Piñol
Stephanie Kauffmann
Sandra Sancho
Anna M. Abello
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organismes col·legials

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.

Coordinadora:
Montserrat Gironès

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

Cocoordinadora:
Carolina Garcia

M. Àngels Pera
Mireia Camó
Pedro Mulero

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.

Coordinadora:
Lourdes Macias

Membres:
Joaquim Fagoaga
Ascen Martín
Marta Casbas
Carles Albert Montserrat

Lucía de los Santos
Alícia Manzanas
Joaquim Sàrrias 
Sergi Nogués

Coordinadora:
Inma Castillo

Membres:
Teresa Bladé
Susana Mena
Marta Sabaté

Gerard Muñoz
Elena Gimeno
Joan-Daniel Martí
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organismes col·legials

Comissió de Neurologia

Els objectius de la Comissió de Neurologia són la promoció de la Fisioteràpia en neurologia, fer 
conferències i cursos per fer formació especialitzada, remarcar la importància de la col·laboració 
interdisciplinària, la creació d’espais de coneixement i d’intercanvi entre professionals, i impulsar la 
recerca en Fisioteràpia neurològica.

Comissió de Veterinària

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

Coordinadora:
Eva Cirera

Membres:
Joan Romero
Eva Oliva
Marta Sanchez
Aina Homar
Marta Puig

Alba Safont
Leticia Gómez 
Anna Mauri
Sandra Roca

Coordinador:
Toni Ramón

Membres:
Marta Subirats
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Seccions territorials
Qui són i què fan

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 a les comarques gironines, lleidatanes i tarragonines.

2. Promoure, seguir i desplegar activitats d’interès per als fisioterapeutes de les comarques 
gironines, lleidatanes i tarragonines, 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 a les comarques gironines, lleidatanes i tarragonines.

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 el Col·legi organitzi.

8. Col·laborar amb les àrees 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: Alba Resplandis

•	 Sotscoordinadora: M. del Carme Casellas

•	 Laura Xargay

•	 Xavier Sala

•	 David Sanchez

•	 Maria Oliva

Secció Territorial de Lleida

Membres:

•	 Coordinadora: Núria Iglesias 

•	 Sotscoordinadora: Noemí Bravo

•	 Judith Almazan 

•	 Núria Cortada

•	 Carol Naudí 

•	 Marta Giralt

Secció Territorial de Tarragona

Membres:

•	 Coordinadora: Eva Hernando

•	 Sotscoordinador: Carlos Tremps

•	 Sotscoordinador: Antonio Maria Maya

•	 Jordi Jové 

•	 Cristina Bofarull

•	 Sònia Vilanova 
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organismes col·legials

Grups d’interès

Què 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. Actualment hi ha set 
grups d’interès: el Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre, el Grup d’Interès d’Osona i el Ripollès, el Grup 
d’Interès del Maresme, el Grup d’Interès del Penedès, el Grup d’Interès del Vallès Oriental, el Grup 
d’Interès del Vallès Occidental i el Grup d’Interès de l’Anoia.

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, seran la 
cara de la Fisioteràpia en el seu territori, esdevenint representants del Col·legi.

1. Grup d’Interès d’Osona i el Ripollès

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

2. Grup d’Interès del Maresme

Actualment, el Grup l’integren en Miguel Ángel Martínez, la Lurdes Sanclemente, en Miquel 
Ferrer, la Júlia Viedma, la Judith Estivill i l’Enric Cortés com a interlocutor.
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3. Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre

El Grup compta amb la Cinta Mestre com a interlocutora, la Patrícia Rebull, la M. Dolors Gràcia, 
en Jesús Miralles, la M. José Villalba, la Zaida Velázquez, l’Alba Aixendri, la M. Jesús Arrufat, la 
Yolanda Borràs i en Joan Riba.

4. Grup d’Interès del Penedès

El Grup el formen la Mònica Garcia, la Núria Vidal, la Laura Márquez, la Susanna Valera, la Laura 
Ventosa, la Maria Gualda i la Núria Coral com a interlocutora.

5. Grup d’Interès del Vallès Oriental

Durant el 2012, els integrants del Grup han estat l’Ernest Ramón com a interlocutor, en Josep 
Galvany, la Susanna Riera, l’Ana Velázquez, l’Helena Grau, en Romà Cutrina, la Diana Méndez, la 
Meritxell Seuma, la Berta Mercader i l’Elisenda Jané.

6. Grup d’Interès del Vallès Occidental

El Grup està format per en Martí Gisbert, la Mercè Puigvert, en Sebastian Paredes, la Verònica 
Roura, en José Miguel Aguililla i en Joaquin Hernández com a interlocutor.

7. Grup d’Interès de l’Anoia

El 2012 ha vist néixer aquest grup constituït per la M. Teresa Salgado com a interlocutora, la 
Maria Vidal, en Jordi Campo, la Cristina Martí, la Laura Trullols, la Silvia Alavedra, l’Ana Jiménez 
i en David Barranco. 
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organismes col·legials

Grups de treball

Què són i què fan

Què són

La Junta de Govern del Col·legi pot decidir, per iniciativa pròpia o per la d’un nombre de col·legiats mai 
inferior a cinc, la constitució de grups de treball amb la finalitat de donar un tractament més científic o 
tècnic a aspectes rellevants o d’interès per a la Fisioteràpia o els fisioterapeutes. Els grups de treball 
es constituiran amb una finalitat concreta i delimitada en el temps.

Què fan

Els grups de treball desplegaran la seva activitat en relació a l’àmbit d’actuació que en constitueixi el 
motiu, segons consti en la seva denominació específica i, en aquest sentit, les seves finalitats seran: 

•	 Constituir un fòrum de tractament i discussió dels aspectes que incideixin en l’àmbit d’actuació 
respectiu.

•	 Promoure, seguir i desplegar, prèvia aprovació de la Junta de Govern, les activitats relacionades 
amb l’àmbit del grup de treball. 

•	 Proposar estratègies i programes d’actuació per a la seva aprovació per part de la Junta de Govern. 

•	 A demanda de la Junta de Govern, esdevenir interlocutors en nom del Col·legi davant les entitats 
i/o organismes relacionats amb el seu àmbit d’actuació que puguin incidir en l’objectiu específic. 

•	 Elaborar guies de pràctica clínica de Fisioteràpia. 

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

•	 Participar en les activitats, jornades i altres esdeveniments que realitzi el Col·legi. 

•	 Col·laborar amb l’Àrea Professional del Col·legi en temes competencials del seu àmbit. 
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Organigrama funcional

Comitè d’OrganitzacióComitè de Qualitat i 
Medi Ambient

Àrea de 
Desenvolupament 

professional i Atenció 
col·legial

Àrea Administrativa i 
Financera

Àrea de Comunicació 
i Relacions 

institucionals

Junta Permanent

Junta de Govern
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Consell Social de la Fisioteràpia
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:

El Consell Social de la Fisioteràpia es va reunir el mes d’octubre, acte al qual, a més de la majoria dels 
seus integrants, s’hi va unir el tresorer del CFC, Sr. Ramon Aiguadé.

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.

•	 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 Pey, col·legiat honorífic
•	 Xavier Trias Vidal de Llobatera, col·legiat 

honorífic
•	 Miquel Vilardell Tarrés, col·legiat honorífic
•	 Ramon Figueras Sabater, col·legiat honorífic
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Situació dels col·legiats

Any Col·legiacions
2011 620
2012 387

Font: Base de dades del Col·legi

Durant l’any 2012 hi va haver 387 noves 
col·legiacions, un 38% menys que en l’any 2011.

Del total dels 10.316 col·legiats, 8.222 (80%) 
exerceixen la professió, mentre que 2.094 (20%) no 
estan en actiu.

Estat Col·legiats (%)
Actius 80%

No actius 20%

Font: Base de dades del Col·legi
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Distribució per sexe i edat
A Catalunya, els col·legiats són majoritàriament dones. El 31% dels col·legiats es troba en la franja 
d’edat de 20 a 29 anys i el 46% en la de 30 a 39 anys; el 23% restant correspon als col·legiats més grans 
de 40 anys. 

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

Font: Base de dades del Col·legi

Edat Col·legiats (%)
De 20 a 29 31%
De 30 a 39 46%
De 40 a 49 14%
De 50 a 59 5%
Més de 60 4%

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% viu a la província de Barcelona, la resta es 
troben distribuïts entre Girona (9,4%), Tarragona 
(7,7%) i Lleida (4,6%). Un 8,3% dels col·legiats viu 
fora de Catalunya.

Província Col·legiats
Barcelona 7.219
Tarragona 790

Lleida 471
Girona 973

Fora de Catalunya 863

Font: Base de dades del Col·legi

Cens de centres de Fisioteràpia
El cens del Col·legi agrupa un total de 975 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 població com per tècniques específiques de Fisioteràpia. 

Durant l’any 2012 hi ha hagut 89 noves altes. La distribució del total de centres censats per províncies 
és la següent: Barcelona (656), Girona (137), Lleida (74) i Tarragona (105).

En els següents gràfics es mostra la distribució territorial dels centres i consultes censades:
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Distribució per províncies noves altes 2012

Província Centres de Fisioteràpia
Barcelona 67%
Tarragona 11%

Lleida 8%
Girona 14%

Font: Cens de Centres de Fisioteràpia del Col·legi

Província Noves altes 2012
Barcelona 56
Tarragona 6

Lleida 10
Girona 17

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. 

De les ofertes de treball distingirem entre les de contractació, que van suposar un 42,8% (51), les de 
prestació de serveis, un 44,5% (53), i finalment les de voluntariat, que van suposar un 12,6% (15). 

Si ho comparem amb el 2011, podem observar una clara tendència a la disminució tant en les ofertes 
de prestació de serveis com en les de contractació, entorn a un 40% menys. Aquest fet pot estar motivat 
per la situació laboral actual per la que està travessant el nostre país. 

Any Ofertes de treball
2011 157
2012 119

Font: Base de dades del Col·legi

L’any 2012 es van publicar un total de 119 ofertes de 
treball. En comparació amb l’any 2011, en el qual 
es van publicar 157 ofertes, suposa una disminució 
del 24,2%
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Treball a l’estranger

Respecte de l’oferta de treball a l’estranger, veiem que aquest 2012 s’ha doblat el nombre d’ofertes (12) 
respecte de l’any 2011 (6).

Pel que fa al país d’origen, cal destacar que tant en el 2011 (6) com en el 2012 (12) totes les ofertes que 
es van publicar provenien de França. 

2011

Tipus d’oferta Ofertes de treball
Contractació 75

Prestació de serveis 82
Voluntariat 10

2012

Tipus d’oferta Ofertes de treball
Contractació 51

Prestació de serveis 53
Voluntariat 15

Font: Base de dades del Col·legi

Any Ofertes de treball
2011 6
2012 12

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 2012 els assessors han realitzat visites presencials a la seu col·legial quinzenalment. D’altra 
banda, els col·legiats poden fer-los consultes telefòniques en els seus despatxos professionals. També 
existeix la possiblitat de fer-los consultes mitjançant el correu electrònic o visitar l’apartat específic dels 
assessors a la pàgina web del Col·legi, on s’hi pot visionar informació de les consultes més freqüents 
que reben cadascun d’ells.

Durant l’any 2012, les seccions de Girona, Tarragona i Lleida també han disposat d’assessorament fiscal 
i laboral (tant presencialment com telefònicament i per correu electrònic).

Podem observar com el nombre de visites a l’assessor laboral s’ha mantingut gairebé igual que l’any 
anterior, però s’han incrementat les visites a l’assessor fiscal i han disminuït considerablement les 
visites a l’assessor jurídic.

80

60

40

2011 2012

2011

Assessor Núm. visites
Fiscal 59
Jurídic 34
Laboral 66

2012

Assessor Núm. visites
Fiscal 70
Jurídic 14
Laboral 65

Font: Base de dades del Col·legi
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Observem una diferència considerable en el nombre de consultes via correu electrònic dirigides a 
l’assessor laboral (282) respecte de les consultes dirigides tant a l’assessor fiscal (125) com al jurídic 
(52). Aquest fet pot estar motivat per la situació laboral que estem patint actualment.
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Resultats de les enquestes de satisfacció

Pel que fa a la valoració global del servei, la puntuació mitjana de les diferents qüestions consultades 
ha augmentat lleugerament durant l’any 2012 fins al 8,83 (8,61 l’any 2011). 

Destaquen com a aspectes positius: el tracte amb els assessors, unes explicacions adequades, eficàcia 
en la resolució de dubtes, la professionalitat, proximitat i la bona qualitat del servei ofert. S’indiquen, 
com a aspectes a millorar: poder reduir el temps d’espera i més disponibilitat dels assessors en les 
consultes presencials al Col·legi, en especial les consultes relacionades amb temes laborals, atès que, 
com hem vist, aquestes han augmentat considerablement durant l’últim any.

2012

Assessor
Consultes per  

correu electrònic
Fiscal 125
Jurídic 52
Laboral 282

Font: Base de dades del Col·legi
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Ajuts del Col·legi
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya realitza dues convocatòries anuals d’ajuts, aquests són:

•	 Ajuts per a formació de postgrau i/o continuada

•	 Ajuts a la investigació

Ajuts per a formació de postgrau i/o continuada 

•	 Pressupost assignat: 15.243,75 euros

•	 Nombre d’ajuts concedits: 14

Ajuts a la investigació

•	 Pressupost assignat: 11.000 euros

•	 Nombre d’ajuts concedits: 2

2011

Ajuts Ajuts concedits
Formació 15

Investigació 3

2012

Ajuts Ajuts concedits
Formació 14

Investigació 2

Font: Base de dades del Col·legi
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2011

Ajuts Pressupost
Formació 15.835,99 €

Investigació 12.000 €

2012

Ajuts Pressupost
Formació 15.243,75 €

Investigació 11.000 €

Font: Base de dades del Col·legi

20000

2011 2012

15000

10000

5000

33



serveis col·legials

Formació
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, en compliment de les funcions que recullen els seus 
estatuts, ha de promoure i facilitar la formació continuada dels col·legiats, fomentar la Fisioteràpia 
com a mitjà adequat per a la millora de la salut dels ciutadans i vetllar perquè el seu exercici respongui 
a les necessitats de la ciutadania. Per complir aquest objectiu, l’Àrea de Formació estableix anualment 
un calendari d’activitats formatives que inclou conferències, seminaris tècnics, cursos i jornades.

Respecte de l’any anterior, la distribució en funció del tipus d’activitat ha canviat, ha disminuït un 20% 
el nombre de cursos mentre que ha augmentat exponencialment el nombre de jornades (300%) i el de 
seminaris tècnics (50%). S’han realitzat 55 activitats, entre jornades, seminaris tècnics, conferències 
i cursos, dels quals 13 eren noves propostes. S’han gestionat 2.293 inscripcions, fet que suposa un 
increment del 58% respecte del 2011.

L’any 2012 ha estat el de la posada en marxa de la formació en línia, estrenant la modalitat 
semipresencial. S’han realitzat un total de 6 cursos en línia a través del Campus Virtual del Col·legi.

2011

Tipus de formació Nombre d’activitats
Conferències 17

Cursos 32
Jornades 1
Seminaris 6

2012

Tipus de formació Nombre d’activitats
Conferències 16

Cursos 26
Jornades 4
Seminaris 9

Font: Base de dades del Col·legi
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El grau de satisfacció dels assistents respecte de les activitats formatives del Col·legi no mostra canvis 
significatius si ho comparem amb el curs anterior i es manté al voltant del 8 sobre 10 (7,98 de mitjana 
al 2011 respecte del 8,02 del 2012).
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2011 2012

2011

Tipus de formació Grau de satisfacció
Conferències 8,09

Cursos 8,05
Jornades 7,77
Seminaris 8,01

2012

Tipus de formació Grau de satisfacció
Conferències 7,99

Cursos 8,09

Jornades 8,08

Seminaris 7,95

Font: Base de dades del Col·legi
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Registres de Fisioteràpia
Registres de tècniques de Fisioteràpia

Amb la finalitat de normalitzar les tècniques d’acupuntura i punció seca, el Col·legi va crear els Registres 
de tècniques de Fisioteràpia. Aquests registres garanteixen a l’usuari la correcta aplicació d’aquestes 
tècniques, i permeten, a aquests fisioterapeutes col·legiats, disposar de la cobertura de Responsabilitat 
Civil per a aquestes pràctiques.

Registre d’Acupuntura

El Registre d’Acupuntura va tancar l’any 2012 amb 224 fisioterapeutes inscrits.

50

Any
Inscripcions al 

Registre d’Acupuntura
2011 45
2012 29

Font: Base de dades del Col·legi
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Registre de Punció Seca

El Registre de Punció Seca va tancar l’any 2012 amb 173 fisioterapeutes inscrits.

Durant el 2012 s’han realitzat 29 inscripcions 
al Registre d’Acupuntura, disminuint d’aquesta 
manera en un 35,5% les 45 inscripcions del 2011.
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Registre de Societats Professionals

En compliment dels requisits que exposa la Llei 2/2007 de 15 de març, de societats professionals, 
el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya disposa del Registre de Societats Professionals. D’acord 
amb l’esmentada llei, són objecte d’inscripció obligatòria al Registre de Societats Professionals del CFC 
aquelles societats professionals que tenen per objecte l’exercici en comú de l’activitat professional de la 
Fisioteràpia, de manera exclusiva o juntament amb altres professionals titulats i col·legiats.

100

5

Any
Inscripcions al Registre 

de Punció Seca
2011 26
2012 81

Font: Base de dades del Col·legi

Any

Inscripcions al 
Registre de Societats 

Professionals
2011 2
2012 5

Font: Base de dades del Col·legi
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Durant el 2012 s’han realitzat 81 inscripcions al 
Registre de Punció Seca, augmentant d’aquesta 
manera en un 211% les 26 inscripcions del 2011.

S’han inscrit al Registre de Societats Professionals 
del CFC el 50% de societats que s’han creat durant 
l’any 2012. A l’any 2011 hi va haver 2 registres, 
quantitat que ha augmentat fins a 5 al 2012. 

No hi va haver cap baixa al Registre de Societats 
Professionals ni al 2011 ni al 2012.
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Diverses són les raons que han motivat aquest fet:

•	 Disminució de la repercussió de les activitats esportives en les quals ha participat el CFC. 

•	 No hi ha hagut cap activitat relativa als Parcs de Salut i Xarxa d’Itineraris Saludables.

•	 El DiFT es va centralitzar a Barcelona.

L’aspecte més destacable d’aquest 2012 i del qual l’Àrea de Comunicació i Relacions institucionals n’està més 
satisfet rau en el fet que, en aquest 2012, el CFC s’ha convertit en un col·legi sanitari consultor de referència 
per als mass media catalans. L’any 2011 vam tenir 6 impactes en aquests mitjans líders al nostre país, mentre 
que al 2012 hem aconseguit una important xifra de 21 impactes en aquests mitjans líders d’opinió.

A més, aquest any 2012, s’han filtrat als mitjans 16 notícies entre notes, convocatòries i comunicats 
de premsa. 

D’altra banda, l’Àrea de Comunicació i Relacions institucionals 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. 

Comunicació
Al 2012 ha disminuït el nombre d’impactes en els diferents mitjans de comunicació/entitats o 
institucions, essent aquest 2012 de 62 impactes contra els 138 del 2011.
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Mitjans Impactes
Mitjans digitals 37

Ràdios 6
Televisions 7

Premsa escrita 8
Agències de notícies 4

Font: Base de dades del Col·legi
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També destacar que s’han fet 239 entrades al Facebook, aconseguint uns 532 ‘M’agrada’. En relació al 
Twitter hem fet, aproximadament, 635 piulades i hem aconseguit 1.120 seguidors.
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Mes Notícies
Gener 5
Febrer 19
Març 16
Abril 9
Maig 16
Juny 12
Juliol 16
Agost 20

Setembre 24
Octubre 36

Novembre 11
Desembre 6

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 d’oci i cultura. És una publicació bimensual i té un tiratge de 8.000 exemplars, 
aproximadament. L’any 2012 es van publicar 6 números.
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El Dit

És un resum de les notícies col·legials. Es tracta d’un full informatiu digital del qual, al 2012, se’n van 
publicar sis números. 

Revista Científica

La Revista Científica del Col·legi va renéixer el 2011 en format digital. 
L’any 2012 es van publicar dos números. Consta de diferents apartats: 
articles originals, resums d’articles i agenda, on s’hi detallen els 
congressos i les conferències més importants d’arreu del món 
relacionades amb la nostra professió. 

El marc legal de la pràctica de l’acupuntura feta per fisioterapeutes, centra la 
conferència de la renovada Comissió d’Acupuntura
El passat 30 de gener es va realitzar una conferència per 
presentar la renovada Comissió d’Acupuntura del Col·legi. 
L’acte va ser conduït pels tres integrants actuals de la Co-
missió, Sr. Andreu Esteve, Sr. Tomàs Tegiacchi i Sr. Josep 
M. Charles. Acompanyant als tres components de la Co-
missió vam podem comptar amb l’assistència, a la taula 
presidencial, del degà del CFC, Sr. Manel Domingo, que 
va explicar quines restriccions i quines precaucions han 
de tenir els fisioterapeutes que practiquen l’acupuntura.

Va iniciar la xerrada el Sr. Esteve donant la benvingu-
da als assistents i explicant les funcions de la Comis-
sió d’Acupuntura, que són, entre d’altres: lluitar per fer 
que l’acupuntura sigui una eina més de la Fisioteràpia, 
donar a conèixer l’acupuntura entre els fisioterapeutes, 
recordar l’existència del Registre de fisioterapeutes acu-
puntors que pretén regular la pràctica de l’acupuntura i 
dotar al col·lectiu d’un suport legal per aconseguir que 
aquesta tècnica sigui segura tant per al fisioterapeuta 
com per al pacient. A més també va exposar el princi-
pal gran objectiu de la Comissió: disposar d’un col·lectiu 
quan més gran millor per tal de tenir més força per po-
der defensar els seus drets.

Tot seguit va prendre la paraula el degà del CFC, que va 
fer una exposició tècnica de la situació de la pràctica de 
l’acupuntura des de la Fisioteràpia en base al seu marc 
legal. En aquest aspecte va fer esment de tres referèn-
cies legislatives que regulen la pràctica de l’acupuntura 
feta per fisioterapeutes, que són:

•	 Llei 44/2003, de 21 de novembre d’Ordenació de les 
Professions Sanitàries (LOPS): per la qual es de-
fineix què i qui són els professionals sanitaris, i diu 
que les intervencions sobre la salut de les persones 
només poden ser fetes per ells. Aquesta llei permet 
també que els col·legis professionals tinguin potes-
tat normativa, aspecte que el CFC va aprofitar per 
crear el Registre de fisioterapeutes acupuntors, a fi 
de normalitzar i harmonitzar la formació i l’exercici 
de l’acupuntura dels fisioterapeutes. La LOPS també 
indica que l’àmbit d’actuació dels fisioterapeutes s’ha 
de cenyir a intervencions per a la recuperació i rehabi-
litació de la persona amb disfuncions i discapacitats. 

•	 Reial Decret 1001/2002, de 27 de setembre pel qual 
s’aproven els estatuts generals del CGCF: els fisiote-

rapeutes poden fer servir tots els mitjans físics que 
vulguin que tinguin efectes terapèutics i també aque-
lles tècniques alternatives que tinguin afinitat amb el 
camp de la Fisioteràpia, com és el cas de l’acupuntura.

•	 Ordre CIN/2135/2008, de 3 de juliol per la qual 
s’estableixen els requisits per a la verificació dels 
títols universitaris oficials que habilitin per a la pro-
fessió de fisioterapeuta: el fisioterapeuta pot fer un 
pla d’intervenció de Fisioteràpia, és a dir, pot execu-
tar, dirigir, coordinar i fer l’informe d’alta fent servir 
les tècniques terapèutiques pròpies de la Fisioterà-
pia. O sigui, podem diagnosticar i tractar de manera 
autònoma i hem de fer sempre la història.

Per finalitzar i en base a aquest marc normatiu, el Sr. Do-
mingo va voler instar els assistents a seguir unes direc-
trius bàsiques per tal de poder desenvolupar la seva feina 
diària amb total seguretat per a ells i per als seus pacients:

•	 Apuntar-se al Registre de fisioterapeutes acupun-
tors, en tant que amb la inscripció en aquest regis-
tre estan coberts per una assegurança de Respon-
sabilitat Civil per a la pràctica de l’acupuntura.

•	 Fer la història clínica de tots els pacients. 
•	 Realitzar actuacions només com a fisioterapeutes, és a 

dir, tractar només patologies pròpies de la Fisioteràpia.
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Col·labora en els projectes d’investigació dels teus companys

El nostre company Lluís Puig torna a les llibreries per Sant Jordi

Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i dins 
del Pla de Dinamització Científica en Fisioteràpia, volem 
oferir els serveis de difusió i comunicació del Col·legi per 
ajudar aquells projectes d’investigació i recerca en Fi-
sioteràpia realitzats pels nostres col·legiats. Per aquest 
motiu, i amb la col·laboració de la resta de professionals 
de la Fisioteràpia que exerceixen a Catalunya, utilitza-
rem els nostres mitjans per comunicar les necessitats 
d’aquells projectes que puguin tenir garanties per a la 
seva realització.

En aquest cas volem transmetre les necessitats del nostre 
company Sr. Alfons Mascaró en referència a la mostra per 
al grup control del seu projecte d’investigació. Podeu con-
sultar les dades informatives facilitades aquí i aquí.

Necessitem voluntaris que no pateixin de mal d’esquena i 
que vulguin participar com a grup control en l’estudi “Efec-
tivitat de les tècniques, inhibició muscular i manipulació 
vertebral, en la normalització del to muscular de persones 
amb dolor lumbar crònic”.

Tots podem ajudar la Fisioteràpia en el camí cap a 
l’evidència científica!

El nostre company Lluís Puig torna a les llibreries per Sant Jordi amb la publicació 
d’un nou llibre: Els secrets del fisioterapeuta, de Viena Edicions.

El llibre explica, d’una manera entenedora i pedagògica, les claus per prevenir 
l’aparició d’algunes lesions i fer minvar la incidència dels dolors musculars i articu-
lars. En un repàs complet de totes les parts del cos i la seva evolució al llarg de la 
vida, repassa quines són les zones més sensibles, com es produeixen les lesions més 
freqüents i dóna consells pràctics i fàcils de seguir per evitar-les a temps.

A més, dóna resposta a alguns dels dubtes més habituals sobre com es pot alleujar el dolor 
un cop ja hi és i fa suggeriments que ens seran molt útils per evitar que es torni a repetir.

La presentació del llibre es farà a:

•	 Granollers: 17 d’abril a les 19.00 h, llibreria La Gralla, plaça Cabrits, 5, de Granollers.
•	 Sabadell: 18 d’abril a les 19.00 h, llibreria Abacus, c/ Tres Creus, 86-88 de Sabadell.
•	 Barcelona: 19 d’abril a les 19 h, Sala Àmbit Cultural de El Corte Inglés de Por-

tal de l’Àngel de Barcelona, 6a planta. 
•	 Girona: 20 d’abril a les 19.30 h, Sala d’actes de la Fundació Valvi, c/ Jaume I, 42 de Girona.
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Jornada Fisioteràpia, TIC i 2.0, un abans i un després en les jornades col·legials 

Més de dos-cents fisioterapeutes –molts d’ells estu-
diants de Fisioteràpia- es van reunir el passat dissab-
te 5 de maig al Col·legi Oficial d’Agents Comercials 
de Barcelona per participar en la primera jornada 
precol·legial Fisioteràpia, TIC i 2.0 organitzada pel 
CFC. La nostra intenció era defugir de les jornades 
convencionals i fer una aposta  innovadora i diferent, 
convençuts de l’alt interès que el món 2.0 suscita, so-
bretot, entre els professionals més joves i futurs fisio-
terapeutes. Però tot el que ens podíem haver imaginat 
va quedar petit al costat de la realitat: el hashtag de 
la Jornada #colficat20, moments després d’acabar 
l’acte, havia registrat més de 1.128 piulades que van 
generar més de mig milió (!!!!!!) d’impressions, acon-
seguint prop de 34.300 seguidors… increïble!!!!

L’acte es va iniciar a les 09.30 h amb la inauguració de 
la Jornada de mans del degà del Col·legi, Sr. Manel Do-
mingo, que va presentar una de les novetats col·legials 
d’aquest any: el DIFT, el que serà la festa del Dia de la Fi-
sioteràpia i que se celebrarà a Barcelona el 27 d’octubre. 
El DIFT tindrà un caràcter lúdic i participatiu i s’esperen 
actuacions en directe de grups com Inspira o Flanagan, 
que ens han composat una cançó especial per a la nos-
tra festa ‘aFisiona’t’. A més, tothom qui ho vulgui podrà 
fer una curta cursa per la Fisioteràpia per la qual haurà 
d’abonar una mòdica quantitat de diners: tota la recapta-
ció que aconseguim amb aquesta minicursa serà entre-
gada íntegrament a la Marató que TV3 organitza per al 
proper mes de desembre… hi haurà moltes més activi-
tats i sorpreses, seguirem informant!

tic 2.0
 5 de maig de 2012
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Auditori del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona. Sr. Manel Domingo, degà del CFC.
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El pasado 20 de junio, tal y como establecen los Estatu-
tos del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC), 
se celebró la XXXI Asamblea Ordinaria, que sirvió, entre 
otros, para presentar la Memoria 2011 y para someter 
a la aprobación de los colegiados asistentes el balance 
económico del último ejercicio. Siguiendo con el com-
promiso de descentralización de las asambleas colegia-
les, esta asamblea tuvo lugar en Girona.

El decano, Sr. Manel Domingo, inició el acto dando la 
bienvenida a los asistentes y a continuación pasó la pa-
labra al secretario, Sr. Gabriel Liesa, que puso en co-
nocimiento de los asistentes el orden del día, explicó el 
funcionamiento del acto y presentó la Memoria colegial 
2011 así como las actividades realizadas por la Junta de 
Gobierno, las comisiones, secciones y grupos de interés 
y de trabajo del Col·legi.

Posteriormente, el tesorero del Col·legi, Sr. Ramon Ai-
guadé, presentó las cuentas del año 2011. Los colegia-
dos asistentes al acto aprobaron por asentimiento (sin 
ningún voto en blanco ni ninguno en contra) la cuenta de 
resultados, así como destinar el beneficio del ejercicio 
2011 (17.843,26 euros) al fondo de maniobra del CFC.

El decano del CFC volvió a tomar la palabra para presen-
tar el informe de Junta. En primer lugar explicó el tema 
de las especialidades en Fisioterapia. Informó que den-
tro del CGCF se creó una comisión para sacar adelante 
las especialidades de Fisioterapia, y que en asamblea se 
aprobó poder acceder a ellas vía residencia. Para valorar 
cuáles serían las más representativas de la profesión, 
se realizó una encuesta para saber el estado actual de 
la Fisioterapia por comunidades autónomas a través de 
sus colegios profesionales. Dentro de esta comisión del 
CGCF, el CFC tuvo como representante al Sr. Rafel Donat 
Roca, vocal del Col·legi. 

En segundo lugar habló de la aprobación, por parte del 
CGCF, de una nueva definición de acto fisioterapéutico. 
El 19 noviembre de 2011, todos los representantes de 
los colegios profesionales de Fisioterapia de España, por 
unanimidad, decidieron apostar por un cambio de rum-
bo de la profesión, apostando por las especialidades en 
Fisioterapia en detrimento de preservar como modelo 
único, el fisioterapeuta clínico generalista. Este cambio 
también comportó una redefinición del acto fisioterapéu-
tico que se establece en “todo servicio prestado por el 
titulado en Fisioterapia, realizado en el ejercicio de su 

La Asamblea colegial aprueba la cuenta de resultados del 
ejercicio 2011
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El Col·legi presenta el nou Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica - UFAE

El passat dijous 13 de setembre, el Col·legi va presen
tar el nou Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica, que 
neix amb el nom d’UFAE (Unitat de Fisioteràpia Aquàtica 
Especialitzada). Aquest grup, que està format per l’Eva 
Cirera, la Montse Ferrer, l’Esther Mur, l’Anna Verdú i en 
Rafel Nadal, va estar apadrinat pel Sr. David Barrufet, 
exporter d’handbol del FC Barcelona i internacional amb 
la selecció espanyola, que va explicar la seva experiència 
amb la Fisioteràpia aquàtica i com aquesta l’ha ajudat en 
la recuperació de la majoria de les seves lesions.

L’objectiu de la creació de la UFAE és presentar una lí
nea de tractament que, tot i que no és nova, encara és 
poc coneguda al nostre país. Atenent a aquesta circums
tància, la UFAE vol possibilitar l’obertura d’una nova 
opció professional per als fisioterapeutes i, en base a 
aquest objectiu ha elaborat –i presentat a la conferència 
el Manual de Fisioteràpia Aquàtica, una eina que pretén 

ser un punt de partida per a tots aquells i aquelles fisio
terapeutes que vulguin descobrir l’apassionant món de 
l’aigua i un document únic en tot el territori de Catalu
nya, dirigit a tots aquells professionals que es dediquen 
a l’àmbit de la Fisioteràpia aquàtica, per tal de treballar 
sobre unes mateixes bases i directrius a l’hora d’abordar 
qualsevol tractament dins d’aquest medi.

La conferència va servir també per presentar una forma
ció semipresencial, el Curs d’iniciació a la teràpia aquàti
ca, que s’iniciarà el 29 d’octubre i que comptarà amb 
una part teòrica en línia i una part pràctica a la piscina, 
i l’objectiu de la qual és, entre d’altres, oferir les eines i 
coneixements elementals que ha de tenir el fisioterapeuta 
que treballa en el medi aquàtic així com les directrius per 
afrontar el tractament terapèutic amb l’aigua com a mitjà.

Bona feina i benvinguts, companys!

La Secció Territorial de Girona del CFC i Montepio Girona Mutualitat de Salut 
signen un conveni de col·laboració
El passat 23 de juliol, la Secció Territorial de Girona del 
CFC i Montepio Girona Mutualitat de Salut van signar un 
conveni de col·laboració. 

El degà del CFC, Sr. Manel Domingo, i el gerent de Mon
tepio Girona, Sr. Albert Font, van rubricar un acord, 
l’objectiu del qual és que els col·legiats de les comar

ques gironines i els seus familiars de primer grau obtin
guin un descompte del 14.5% sobre la tarifa oficial vigent 
en les obtencions i/o renovacions dels certificats mèdics 
psicotècnics necessaris per obtenir permisos i llicències 
tals com el permís de conduir, llicència d’armes, habili
tació per a personal de seguretat privada, títol de patró 
d’embarcació, etc.

D’esquerra a dreta: David Barrufet, Eva Cirera, Esther Mur, Rafel Nadal, Anna Verdú i Montse Ferrer.
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Èxit de públic a la III Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica del CFC 

Un èxit rotund. Així es podria qualificar la jornada 
col·legial que es va celebrar el passat 19 d’octubre i que 
portava per títol III Jornada de Fisioteràpia Neuromus-
culosquelètica. El CFC va ser capaç de reunir prop de 
300 persones que van deixar petita la sala on es va cele-
brar l’activitat.

sió; a més va explicar les novetats que hi podríem trobar, 
que es concretaven amb unes masterclass a la tarda que 
venien a completar les ponències plenàries que van tenir 
lloc al matí.

El degà del CFC, Sr. Manel Domingo, va fer la inauguració de la Jornada.

La Jornada va servir per presentar la nova Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica 

del CFC.

L’acte es va iniciar a les 09.00 h amb la inauguració de 
la Jornada de mans del degà del Col·legi, Sr. Manel Do-
mingo, que va agrair la presència de tots els assistents a 
l’acte i va explicar que el canvi de nom de les jornades –
anteriorment s’anomenaven Jornada de Teràpia Manual- 
era degut a una ferma aposta per un àmbit d’actuació 
que preserva la marca ‘Fisioteràpia’ per definir un con-
junt d’intervencions que són pròpies de la nostra profes-

El degà va donar pas a la presentació de la nova Co-
missió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica, nas-
cuda de la reorganització de les comissions col·legials 
per tal d’adaptar-se a les especialitats de Fisioteràpia 
sol·licitades pel CGCF al Ministerio de Sanidad, i que 
agrupa les antigues comissions d’Aparell Locomotor, 
Extremitat Superior i Teràpia Manual. El seu àmbit de 
treball són les patologies, lesions i problemes funcio-
nals, i activitats relacionades amb el sistema neuromus-
culosquelètic. El seu coordinador, Sr. Xevi Sala, va ex-
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serveis col·legials

El web
Correu del Col·legi

Has oblidat la teva contrasenya?

Des d’aquest apartat podràs restaurar la teva contrasenya, de forma 
automàtica, del teu compte de correu del Col·legi: @fisioterapeutes.org

Només en un minut i introduint tres dades, rebràs una contrasenya 
nova a l’instant. Les dades són les següents:

•	 El teu número de col·legiada/col·legiat.

•	 El teu correu electrònic del Col·legi, i del qual vols restaurar la contrasenya.

•	 El teu correu electrònic personal (Hotmail, Gmail, etc.) on se t’enviarà la nova contrasenya.

I si encara no tens un correu electrònic amb el domini del Col·legi, recorda que el pots sol·licitar a 
l‘enllaç www.fisioterapeutes.cat/correu/alta

Correu electrònic personal

Què és el correu personal?

El correu personal és el compte 
de correu (Hotmail, Gmail, etc.) 
que vas proporcionar en el 
moment de donar-te d’alta com 
a col·legiada/col·legiat. I és on se 
t’enviaran els correus de validació 
quan vulguis fer tràmits que 
requereixin confirmació de dades 
com, per exemple, la sol·licitud 
de recuperació de la contrasenya 
de l’àrea restringida, un canvi de 
dades bancàries, etc.

A través d’aquest formulari podràs actualitzar o donar d’alta el teu compte de correu personal (Hotmail, 
Gmail, etc.) en la teva fitxa de col·legiat www.fisioterapeutes.cat/tramits/canvi_dades/correu.asp
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Cooperació Internacional - el Col·legi en col·laboració amb les ONG

A principis del 2012 es va crear l’apartat web ‘Cooperació Internacional’.

A través d’un mapamundi, es poden localitzar les diferents ONG que traslladen els beneficis de la 
Fisioteràpia des de Catalunya a d’altres països en vies de desenvolupament. El CFC, juntament amb 
aquestes ONG, presenta un projecte per intentar aprofundir en la sensibilització i el coneixement del 
món de la cooperació internacional i reflexionar sobre les necessitats que es generen, en plena crisi, en 
el nostre àmbit local o quotidià. Com a resultat, s’ha decidit posar en marxa el Cafè-Tertúlia Solidària 
per parlar del present i el futur del paper de la nostra professió, amb l’objectiu de: 

•	 Donar a conèixer als col·legiats les tasques que desenvolupen aquestes ONG i tot el que pot fer 
la Fisioteràpia dins la cooperació internacional i també nacional.

•	 Compartir una oferta formativa en línia dins del Campus Virtual del CFC, destinada a les ONG.

•	 Establir contactes per tal de compartir el material sobrant i altres recursos per tal de ser més 
sostenibles, atesa la situació actual de pèrdua de subvencions.

A continuació es mostra la localització de les diferents ONG:

•	 NPH: Discapacitat física i intel·lectual infantil. Orfenats. (Port au Prince - Haití) www.nph.org

•	 Radjem: Discapacitat física i intel·lectual infantil. Orfenats. (Laayoune - Marroc) www.radjem.org

•	 Fadei: Discapacitat física i intel·lectual infantil. (Kitgum - Uganda) www.fundacionfadei.org

•	 Fisiosmundi: Discapacitat física i intel·lectual infantil. (Anantapur - Índia) http://fisiosmundi.
drupalgardens.com

42

http://www.nph.org
http://www.radjem.org%20
http://www.fundacionfadei.org
http://fisiosmundi.drupalgardens.com
http://fisiosmundi.drupalgardens.com


memòria 2012

serveis col·legials

País Visites (%)
França 32%

Regne Unit 11%
Mèxic 10%

Estats Units 9%
Andorra 8%

Alemanya 7%
Itàlia 6%
Altres 16%

Font: Base de dades del Col·legi

•	 Sathi-Sansar - Mon Amic: Infància desfavorida, discapacitat i exclusió social. (Pokhara - Nepal) 
www.sathisansar.org

•	 Batang-Masaya: Discapacitat física i intel·lectual infantil. Orfenats. (Manila - Filipines) http://
batangmasaya.blogspot.com

Pàgines visitades

L’any 2012, el web col·legial va tenir 362.877 visites, de les quals, un 27,74% van ser de nous usuaris, i 
es van veure un total de 1.320.369 pàgines.

Els apartats més visitats van ser: l’apartat ‘Serveis’ amb 500.182 pàgines visualitzades, entre els quals 
es troba la ‘Borsa de treball’, amb un total de 186.129 visites, seguit de l’apartat de ‘Formació’ amb un 
total de 157.570 pàgines visualitzades, en el qual es troba la formació del Col·legi amb 31.504 visites, 
la formació d’universitats amb 16.263 visites, i la formació d’altres entitats amb un total de 10.222 
pàgines visualitzades.

El web del Col·legi també és present a l’estranger. Així ho reflecteix el gràfic dels països des d’on es 
generen més visites, que mostrem a continuació.
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Servei d’Orientació Laboral

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

Durant l’any 2012 s’han realitzat 31 visites, oferint una atenció personalitzada al col·legiat. Catorze 
d’aquestes visites han estat per consultes sobre els tràmits per treballar a França, quatre per a d’altres 
països, sis per consultes sobre l’obertura d’un centre i set pròpiament d’orientació laboral.

Les enquestes de satisfacció donen una mitjana de satisfacció global de 9,6.
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Intrusisme professional
L’intrusisme professional és la realització d’actes propis d’una professió sense tenir el corresponent 
títol acadèmic expedit o reconegut a l’estat espanyol.

Actualment el nostre col·lectiu és un dels més afectats per la pràctica de l’intrusisme professional, 
atès que són moltes les ofertes formatives en matèria de massoteràpia, entre d’altres, adreçades a 
qualsevol persona del carrer que no disposa de la qualificació adequada.

Per aquesta raó, el CFC gestiona un registre amb totes les notificacions i accions realitzades sobre 
casos d’intrusisme professional. També ha establert mecanismes de comunicació amb el Departament 
de Salut per informar-los de totes les irregularitats que es detecten.
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2011

Acció Quantitat
Expedients oberts 34
Expedients tancats 14

Notificacions Departament 12

2012

Acció Quantitat
Expedients oberts 39
Expedients tancats 13

Notificacions Departament 15

Font: Base de dades del Col·legi
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activitats del col·legi

El passat 30 de març, el CFC va celebrar la I Jornada de 
Fisioteràpia neurològica aplicada. La neurologia és un dels 
pilars bàsics de la nostra professió i aglutina un important 
nombre de professionals que, de manera especialitzada, s’hi 
dediquen plenament.

La Jornada va oferir una mirada àmplia d’aquesta especialitat 
i va voler compartir el coneixement que d’altres professionals 
(psicòlegs, pedagogs i treballadors socials) ens podien oferir. 
Es va defugir de les tècniques clàssiques i es va centrar, 
en part, en temes que podien aportar un valor afegit als 
fisioterapeutes assistents.

I Jornada de Fisioteràpia neurològica aplicada
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El 5 de maig el CFC va celebrar la Jornada de Fisioteràpia, 
TIC i 2.0, una ferma aposta pel món 2.0. La nostra intenció 
era defugir de les jornades convencionals i fer una jornada 
innovadora i diferent, convençuts de l’alt interès que el món 
2.0 suscita, sobretot, entre els professionals més joves i futurs 
fisioterapeutes.

Hi van assistir ponents que tenen un gran reconeixement 
en el món de la Fisioteràpia 2.0, que ens van explicar temes 
relacionats amb l’entorn virtual i van fer ponències tècniques 
de Fisioteràpia i altres d’opinió. 

Jornada de Fisioteràpia, TIC i 2.0
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activitats del col·legi

El 18 de maig va tenir lloc la segona edició de la Jornada 
d’Abordatge pràctic de Fisioteràpia en geriatria.

Vam poder comptar amb un excel·lent programa i amb ponents 
de reconegut prestigi, que ens van acostar les diferents 
vessants d’una especialitat de la Fisioteràpia mancada de 
formació continuada i d’un més que merescut reconeixement 
professional.

II Jornada d’Abordatge pràctic de Fisioteràpia en 
geriatria
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El 19 d’octubre es va celebrar la III Jornada de Fisioteràpia 
neuromusculosquelètica del nostre col·legi professional, 
anteriorment anomenades Jornades de Teràpia Manual. El 
canvi de nom de la jornada va ser degut a una reordenació 
terminològica i a una aposta per un àmbit d’actuació que 
preserva la marca ‘Fisioteràpia’ per definir un conjunt 
d’intervencions que són pròpies de la nostra professió.

Vam preparar una jornada diferent, apostant per un matí amb 
les clàssiques ponències plenàries i una tarda amb sessions 
magistrals en format masterclass.

III Jornada de Fisioteràpia neuromusculosquelètica
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Com a cloenda de la III Jornada de Fisioteràpia neuromusculosquelètica, el passat 19 d’octubre 
es va celebrar 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 del Premi 
June Nystrom 2012, que va recaure en 
tres companys de professió vinculats 
a l’àmbit de la Fisioteràpia esportiva: 
Sr. Miquel Àngel Cos, que des del 1989 
treballa al Centre d’Alt Rendiment (CAR) 
amb l’equip nacional d’atletisme; el Sr. 
Toni Bové, fisioterapeuta del primer equip 
del FC Barcelona de bàsquet des de 1982, 
i el Sr. Emili Ricart, fisioterapeuta del 
primer equip de futbol del FC Barcelona. 

Sopar Anual

D’esquerra a dreta: Sr. Miquel Àngel Cos, Sr. Manel Domingo 
(degà del CFC), i Sr. Toni Bové. El Sr. Emili Ricart no va poder 
assistir a l’entrega de premis per motius laborals.

50



memòria 2012

activitats del col·legi

El DiFT 2012, la gran festa de la Fisioteràpia

El 27 d’octubre, Barcelona es va convertir en la capital 
de la Fisioteràpia. El Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya va organitzar una festa amb tot un seguit 
d’activitats i espectacles per a tota la família. 

El DiFT va néixer per donar resposta a les necessitats 
reals del nostre col·lectiu de disposar d’un autèntic 
punt de trobada que reunís professionals, estudiants 
i, el més important, tot el públic en general. 

Atenent al compromís de responsabilitat social que 
caracteritza a la nostra institució, es va celebrar una 
mini-cursa solidària. Els donatius obtinguts, un total 
de 1.180,87 euros, van anar destinats íntegrament a 
La Marató de TV3, que estava dedicada al càncer, 
la principal causa de mort de persones entre 35 i 
70 anys.
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El 17 de desembre, com a acte previ a la XXXII Assemblea 
Col·legial, el CFC va fer l’acte de lliurament de la distinció 
col·legial com a col·legiats honorífics a la Sra. Conxita Tarruella, 
vicepresidenta de la Federació Espanyola de Lluita contra 
l’Esclerosi Múltiple i, en aquesta darrera legislatura, diputada 
al Congrés per CiU; i al Dr. Rafael Manzanera, director general 
de Recursos Sanitaris del Departament de Salut i director de 
l’ICAM, per la contribució d’ambdós en temes sensibles a la 
Fisioteràpia i al nostre col·lectiu professional.

La Sra. Tarruella i el Sr. Manzanera van rebre emocionats el 
guardó col·legial que els converteix en col·legiats honorífics 
del CFC i van voler agrair aquesta distinció amb unes càlides 
paraules de suport cap al nostre col·lectiu i la nostra professió.

Acte de distincions col·legials

52



memòria 2012

activitats del col·legi

Projectes del Col·legi
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, en el marc del compliment dels seus estatuts, ha de fomentar 
la Fisioteràpia com a mitjà adequat per a la millora de la salut dels ciutadans. En el desenvolupament 
d’aquesta tasca, el CFC decideix dur a terme activitats de prevenció de la malaltia i de promoció de la 
salut dirigides a diferents col·lectius i en diversos àmbits. 

Amb aquest objectiu s’han desenvolupat dos projectes durant l’any 2012: 

•	 Salut a les escoles 

•	 Formació per a ajuntaments 

Salut a les escoles 

Des de maig de 2011 a maig de 2012, s’ha desenvolupat el projecte Salut a les escoles. 

A través del projecte s’han 
realitzat un total de 14 
xerrades a escoles de tot 
Catalunya; 7 a la província 
de Girona, 1 a Lleida, 1 a 
Tarragona i 5 a la província de 
Barcelona. 

El resultat de les enquestes 
de satisfacció del projecte 
Salut a les escoles ha estat 
de 8,3 sobre 10, sent 10 la 
valoració més positiva. 

Hola, sóc l’Esquenet. Vull 
ajudat-te a tenir cura de la 
teva esquena tant a casa 
com a l’escola.

Acompanya’m
Segle XX, 78 - 08032 Barcelona

Tel. 93 207 50 29 Fax: 93 207 70 22
www.fisioterapeutes.cat
cfc@fisioterapeutes.cat

Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 20 hores

El fisioterapeuta 

és el professional 

de la salut que 

t’ajudatà a 

adoptar postures 

correctes, tindrà 

cura de la teva 

salut i t’ensenyarà 

a fer exercicis i 

estiraments.
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Formació per a ajuntaments 

A través d’aquest projecte s’han realitzat 3 tipus de cursos: 

•	 Higiene postural dels escolars 

•	 Exercici físic i preventiu en la gent gran 

•	 Formació per a cuidadors no professionals

Amb un total de 50 col·legiats inscrits a la Borsa de treball del 
projecte, s’han realitzat 97 cursos a tota la província de Girona, 
de maig a desembre de 2012. 

Higiene postural dels escolars 

S’han realitzat 72 cursos d’Higiene postural dels escolars en 29 
poblacions, en els quals hi han participat 33 docents. 

El 66% de col·legiats de la Borsa de treball ha realitzat una 
mitjana de 2,18 cursos d’Higiene postural dels escolars. 

Exercici físic i preventiu en la gent gran 

S’han realitzat 19 cursos d’Exercici físic i preventiu en la gent 
gran en 19 poblacions, en els quals hi han participat 18 docents.

El 63% de docents que van participar en el curs preparatiu per a 
aquesta formació, ha realitzat una mitjana d’un curs d’Exercici 
físic i preventiu en la gent gran. 

Formació per a cuidadors no professionals 

S’han realitzat 6 cursos en 6 poblacions, en els quals hi han 
participat 6 docents. 

El 12% de col·legiats de la Borsa de treball ha realitzat una 
mitjana d’un curs de Formació per a cuidadors no professionals. 
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El resultat de les enquestes de satisfacció del projecte Formació per a ajuntaments ha estat de 8,3 
sobre 10, sent 10 la valoració més positiva. 

A través del Fòrum Sanitari es va fer arribar una enquesta de satisfacció als centres on es van 
realitzar els cursos. Es van avaluar els següents punts: programació, habilitats docents, material i 
relació amb l’alumnat.

La mitjana de satisfacció global del projecte és de 4,3, sent 5 la valoració més positiva.

Aspectes avaluats Satisfacció
Programació 4,1

Habilitats docents 4,4
Material 4,2

Relació amb l’alumnat 4,6

Font: Base de dades del Col·legi
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Qualitat i Medi Ambient
Al mes de desembre, com aposta per la millora contínua, el 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va superar, novament, 
la certificació dels seus sistemes implantats de Qualitat i Medi 
Ambient mitjançant l’empresa Applus+.

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 rellevants

60

Any No conformitats
2011 52
2012 10

Font: Base de dades del Col·legi

50

40

30

20

10

EC-5221 / 10 MA-1681 / 10
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25

Any
Accions correctives 

i preventives
2011 24
2012 10

Font: Base de dades del Col·legi

20

15

10

5

35

25

30

Any Queixes rebudes  
de col·legiats

2011 32
2012 17

Font: Base de dades del Col·legi
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15

10

5
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5

Any Suggeriments rebuts 
de col·legiats

2011 20
2012 14

Font: Base de dades del Col·legi

20

4

15

3

10

2

5

1

Any Queixes rebudes  
de ciutadans

2011 0
2012 1

Font: Base de dades del Col·legi
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5

Any Suggeriments rebuts 
de ciutadans

2011 1
2012 0

Font: Base de dades del Col·legi

4

3

2

1
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Junta de Govern
Les activitats de la Junta de Govern al llarg de l’any 2012 han 
estat orientades, principalment, cap a tres àmbits d’actuació: 
el professional, el col·legial i el de relacions institucionals amb 
les administracions públiques i associacions.

Pel que fa a l’àmbit professional, destacarem el treball realitzat 
en el si del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 
vers la demanda d’especialitats en Fisioteràpia, així com les 
diverses reunions mantingudes amb el Departament de Salut 
de la Generalitat, concretament amb el seu conseller, per parlar 
de la situació de la Fisioteràpia en general, amb el director 
del CatSalut per tractar el nou concurs de rehabilitació, amb 
les direccions d’Inspecció i d’Acreditació Sanitària per parlar 
de la tasca diària de la lluita contra l’intrusisme, així com 
les reunions mantingudes amb el Departament de Benestar 
Social i Família per tractar la situació del fisioterapeuta en les 
residències geriàtriques.

Cal remarcar la realització d’un consentiment informat en el 
tractament de punció seca.

En referència a l’àmbit col·legial, cal destacar la consolidació 
dels 7 grups d’interès i subratllar que el darrer en ésser 
creat, el Grup d’Interès de l’Anoia, ja ha fet una formació, 
de la mateixa manera que el Grup d’Interès del Vallès 
Occidental. La resta de grups: Osona-Ripollès, Penedès, 
Terres de l’Ebre, Maresme i Vallès Oriental han seguit amb 
la seva activitat quotidiana.

Remarcar els canvis realitzats en les comissions col·legials per 
tal d’adaptar-les millor a la demanda realitzada d’especialitats, 
concretament la fusió de la Comissió de Teràpies Manuals 
i la d’Extremitat Superior, que han esdevingut la Comissió 
de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica, i la inclusió de la 
Comissió de Parkinson i Trastorns del Moviment dins de la nova 
Comissió de Neurologia.

Grup d’Interès de l’Anoia.

Reunió del CFC amb el Sr. Josep Lluís Cleries, 
conseller de Benestar Social i Família.

Grup d’Interès del Vallès Occidental.
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Comentar les 4 jornades realitzades en el decurs del 2012: la I 
Jornada de Fisioteràpia neurològica aplicada, realitzada el 30 
de març i on es va presentar la nova Comissió de Neurologia; 
la I Jornada de Fisioteràpia, TIC i 2.0 on, per primer cop, es 
va parlar de la incidència del món 2.0 i les xarxes socials 
en la Fisioteràpia i que va comptar amb la presència dels 
fisioterapeutes bloguers més potents del moment; la II Jornada 
de Fisioteràpia en geriatria, amb ponents de primer nivell, i per 
últim, la III Jornada de Fisioteràpia neuromusculosquelètica, 
amb el nou format de masterclass i amb la presència de 
referents en aquest àmbit, tant nacionals com de l’estranger.

Destacar la tasca realitzada pel Grup de Treball de Fisioteràpia 
Aquàtica, amb l’elaboració d’una guia de treball en aquest 
àmbit, així com la realització de la formació semipresencial. 
També volem subratllar la creació i consolidació del Grup de 
Treball en Arts Escèniques.

Dins d’aquest mateix àmbit volem fer palesa l’aposta per 
la formació, que aquest 2012 ha augmentat el seu format 
presencial, ha iniciat la formació en línia i semipresencial, 
alhora que ha vist la consolidació dels seminaris tècnics 
gratuïts, repartits per tota la geografia catalana.

Volem destacar el canvi de format del Dia Mundial de la 
Fisioteràpia, convertint-lo en el DiFT, una festa pensada 
per a tots els públics amb la intenció d’apropar al màxim la 
Fisioteràpia a la societat.

Afegir la realització de les dues assemblees generals del CFC, 
la primera a la seu de la Secció Territorial de Girona, i l’altra a 
Barcelona, precedida per la presentació dels dos nous col·legiats 
honorífics: la Sra. Conxita Tarruella i el Sr. Rafael Manzanera.

Per acabar, remarcar la tasca desenvolupada per les seccions, 
que ha fet possible l’apropament  de la formació col·legial al 
seu territori així com també la difusió de la Fisioteràpia.

Grup de Treball en Arts Escèniques.

XXXII Assemblea col·legial.

XXXI Assemblea col·legial a la seu de Girona.
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Dins de l’àmbit de relacions institucionals, a banda del treball 
comentat anteriorment amb els departaments de Salut i 
Benestar Social i Família, s’han realitzat diversos convenis 
de col·laboració amb diferents entitats i associacions, com 
ara Quvitec, Nikidom, etc. amb la intenció de fer present la 
Fisioteràpia en la nostra societat i crear més oportunitats de 
desenvolupament per a la nostra professió.

El mes d’octubre es va reunir el Consell Social de la Fisioteràpia, 
acte al qual, a més de la majoria dels seus integrants, s’hi va 
unir el tresorer del CFC, Sr. Ramon Aiguadé.

Com a resum, esmentar les més de 312 reunions i actes 
de representació que els membres de Junta han realitzat 
durant aquest any, tant en el nostre territori com a la resta 
d’Espanya, a més de les 10 reunions de Junta de Govern i les 
45 de Junta Permanent.

Signatura del conveni amb Nikidom.

Signatura del conveni amb CAMFIC.

Signatura del conveni amb WIRS.

Reunió del Consell Social de la Fisioteràpia.
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Comissions col·legials
Comissió d’Acupuntura 

La Comissió va participar activament en la difusió d’informació 
a través dels mitjans del Col·legi. Va realitzar el Consentiment 
Informat d’acupuntura, moxibustió, auriculoteràpia i ventoses. 
Va realitzar la primera Matinal d’Acupuntura, jornada en la 
qual es va mostrar aquesta disciplina. Va fer la conferència de 
Responsabilitat civil professional en la pràctica de l’acupuntura 
i en va informar a les universitats. També va portar a terme un 
Taller pràctic de digitopuntura per al DiFT 2012.

Comissió de Fisioteràpia 
Neuromusculosquelètica 

Va col·laborar amb el Col·legi en activitats formatives 
com el seminari Reeducar la sedestació per tot el territori 
català, la formació semipresencial de Fisioteràpia neuro-
musculosquelètica o la formació del Tractament de la 
síndrome del dolor miofascial. Va participar en la II Jornada 
de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica. Va desenvolupar 
el Consentiment Informat de punció seca i, actualment, està 
desenvolupant el Consentiment Informat per a la manipulació 
cervical. Va realitzar dos tallers, un de sedestació i un altre de 
manipulació de càrregues per al DiFT 2012.

Comissió d’Atenció Primària 

L’activitat en la qual s’ha centrat aquest any la Comissió 
d’Atenció Primària s’ha basat, fonamentalment, en l’activació 
de la Comissió i en la recerca de nous membres actius que 
desenvolupin les tasques pròpies de les comissions.

Matinal d’Acupuntura.

Taller de la Comissió de Fisioteràpia NME al 
DiFT 2012.
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Comissió de Geriatria

La Comissió de Geriatria va dur a terme la presentació del Model 
de valoració de Fisioteràpia en Geriatria i va col·laborar amb la 
Comissió de Fisioteràpia Respiratòria en l’organització del Curs 
de Fisioteràpia respiratòria en geriatria. Va realitzar un document 
informatiu sobre el Consentiment Informat de contencions 
físiques, va col·laborar en la II Jornada de Fisioteràpia en 
geriatria organitzada pel Col·legi i va participar en diferents 
esdeveniments del territori com la I Caminada a Montjuïc. Per al 
DiFT 2012 va realitzar un taller pràctic sobre l’osteoporosi.

Comissió d’Hipoteràpia

Va participar en la jornada de portes obertes d’hípica adaptada 
que va organitzar la Federació Catalana d’Hípica a la Fundació 
Federica Cerdà. Està treballant en el Consentiment Informat 
en hipoteràpia i va organitzar la conferència El perquè de la 
hipoteràpia i De la hipoteràpia com a tractament fins l’equitació-
paraeqüestre com a esport paralímpic.

Comissió d’Ob.U.Gi

Ha organitzat diferents activitats formatives com el 
Seminari tècnic de reprogramació abdominal o els cursos 
de Fisioteràpia obstètrica. Va participar activament al DiFT 
2012 amb tallers pràctics d’abdominals hipopressives. Va 
confeccionar el Consentiment Informat per a l’exploració i el 
tractament intracavitari.

Comissió d’Oncologia 

Per al DiFT 2012 va realitzar un taller pràctic sobre la Prevenció 
del limfedema i la conferència La Fisioteràpia dóna una mà a 
l’oncologia. Va col·laborar amb La Marató de TV3 que aquest 
any ha estat dedicada al càncer. Ha participat en l’elaboració 
d’un protocol sobre la prevenció del limfedema. A principis 
d’any, va programar la conferència Teràpia física complexa en 
el limfedema secundari del membre superior.

I Caminada a Montjuïc.

Taller d’abdominals hipopressives al DiFT 2012.

Taller de Prevenció del limfedema.
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Comissió de Pediatria 

Va organitzar el Curs-taller de Fisioteràpia respiratòria en 
pediatria i va realitzar un taller pràctic per al DiFT 2012 que va 
consistir en la recreació d’un circuit amb obstacles per a cadires 
de rodes infantils. Va realitzar el Seminari tècnic de teràpia 
restrictiva per a la recuperació funcional de l’hemiparèsia. 
Va participar en el IV Congrés de la SEFIP, a la Universitat 
d’Almeria.

Comissió de Fisioteràpia Respiratòria 

Va realitzar la Resolució d’aspiracions i va participar en diferents 
accions formatives i jornades organitzades pel Col·legi, com el se-
minari pràctic Suport instrumental en Fisioteràpia respiratòria, el 
Curs de Fisioteràpia respiratòria en geriatria o la conferència 
Fisioteràpia respiratòria dels pacients amb traqueostomia i el 
Curs de Fisioteràpia respiratòria en pediatria. Està elaborant 
el Consentiment Informat en Fisioteràpia respiratòria. Per al 
DiFT 2012 va organitzar una valoració de la capacitat pulmonar 
dels ciutadans.

Comissió de Neurologia

En el seu primer any, la Comissió de Neurologia va participar 
en l’organització de la I Jornada de Fisioteràpia en neurologia 
organitzada pel CFC i també en diferents tallers per al DiFT 
2012. Va participar en l’organització del Curs de Parkinson 
organitzat pel Col·legi.

Taller pràctic de la Comissió de Pediatria al 
DiFT 2012.

Curs de Parkinson.
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Seccions territorials
Secció Territorial de Girona

•	 Conferència: Introducció a la sofrologia clínica (Girona, 22 
de març)

•	 Reunió anual de la Secció (Girona, 22 de març) 

•	 Presentació del llibre del Sr. Lluís Puig (Girona, 20 d’abril)

•	 Xerrada informativa per als docents del projecte DipSalut 
2012 (Girona, 19 d’abril)

•	 Copa d’Europa Prèmium de Triatló (Banyoles, 16 i 17 de juny)

•	 Seminari tècnic: Suport instrumental en Fisioteràpia 
respiratòria (Girona, 26 de maig)

•	 Conferència: El Fisioinquiet (Girona, 22 de setembre)

•	 Seminari tècnic: Sedestació (Girona, 29 de setembre)

•	 Conferència: L’exercici físic de Fisioteràpia, una gran eina 
de  prevenció i tractament (Girona, 6 d’octubre)   

•	 Conferència: Normativa en relació als requisits tècnics 
del local per obrir una consulta privada de Fisioteràpia 
(Girona, 10 d’octubre)

•	 Conferència: Conèixer i enfrontar-se al dolor crònic 
(Girona, 20 d’octubre)

•	 Participació activa al DiFT 2012 (Barcelona, 27 d’octubre)

•	 Participacions a TV Girona “Fisioteràpia en escena” i 
“Prevenció i higiene postural a l’escoles”

Conferència “El Fisioinquiet”.

Jornada d’hípica en el marc del DiFT 2012.

Conferència “Requisits tècnics per obrir una 
consulta privada de Fisioteràpia”.
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Cursa dels Matxicots.

Conferència “L’acupuntura en el món sanitari”.

Mitja Marató de Tarragona.

XX Cursa del Llop.

Secció Territorial de Lleida

•	 Esmorzar Col·loqui (Lleida, 11 de febrer)

•	 Reunió anual de la Secció (Lleida, 11 de febrer)

•	 Curs: Fisioteràpia conservadora de la síndrome del dolor 
miofascial (Lleida, 17, 18, 24 i 25 febrer)

•	 Curs: Reharmonització del raquis cervical pel concepte 
Mézières (Lleida, 13, 14, 20 i 21 d’abril)

•	 Cursa dels Matxicots (Rialp, 15 de setembre)

•	 Seminari tècnic: Teràpia restrictiva per a la recuperació fun-
cional de l’hemiparèsia congènita (Lleida, 22 de setembre)

•	 Participació activa al DiFT 2012 (Barcelona, 27 d’octubre)

•	 Conferència: L’acupuntura en el món sanitari (Lleida, 13 
de desembre)

Secció Territorial de Tarragona

•	 Reunió anual de la Secció (Tarragona, 24 de març)

•	 Conferència: La sofrologia com a eina per disminuir el 
dolor i l’ansietat (Tarragona, 24 de març)

•	 Curs: Fisioteràpia respiratòria en geriatria (Tarragona, 27, 
28 i 29 d’abril)

•	 XX Cursa del Llop (2 i 3 de juny de 2012)

•	 Conferència: El peu del corredor (Tarragona, 14 de 
setembre)

•	 Participació activa al DiFT 2012 (Barcelona, 27 d’octubre)

•	 21a edició de la Mitja Marató de Tarragona (Tarragona, 25 
de novembre)
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Grups d’interès
Grup d’Interès d’Osona i el Ripollès

Durant l’any 2012, el Grup ha estat treballant en l’estudi de 
l’atenció de Fisioteràpia als habitants de les comarques d’Osona 
i el Ripollès i, el mes de febrer, va realitzar una conferència 
sobre modulació pedagògica a Vic.

Grup d’Interès del Maresme

La major part del 2012, el Grup ha estat aturat pel que fa a 
l’activitat externa, ha patit una reestructuració i s’han plantejat 
noves activitats i objectius per al proper any.

El mes de desembre, en Miquel Àngel Martínez va participar 
al programa “Els Matins” de TV3 per tractar el tema de les 
contractures musculars.

Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre

L’any 2012, el Grup va dur a terme el Curs de moviment normal. 
Introducció al concepte Bobath els dies 15, 16 i 17 de juny de 
2012.

Curs “Moviment normal. Introducció al con-
cepte Bobath“ del GI de  les Terres de l’Ebre.
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Grup d’Interès del Penedès

Durant el 2012, el Grup ha realitzat activitats adreçades a la 
formació dels fisioterapeutes de la comarca com:

•	 Seminari tècnic: Reeducant la sedestació, el mes de febrer.

•	 Conferència: La teràpia aquàtica, el  mes de març.

•	 Inici del cicle de conferències Terap-i–tast, el mes de 
novembre amb la xerrada sobre optometria.

I altres activitats adreçades a la difusió de la Fisioteràpia com:

•	 Participació a la Cursa de muntanya dels 7 cims el mes 
de maig.

•	 Participació de fisioterapeutes a les 12 hores de Vòlei dels 
Monjos el mes de juny.

•	 La Núria Vidal i la Núria Coral van participar al programa 
de ràdio “Salut de capçalera” el mes de novembre.

•	 La Laura Ventosa també va participar al programa de 
ràdio “Salut de capçalera” el mes de desembre.

•	 Durant tot l’any s’han dut a terme diverses xerrades a 
escolars de primària, mestres i pares i mares, emmarcades 
dins el projecte del Col·legi “Salut a les escoles”.

També s’ha celebrat, per sisè any consecutiu, el Sopar Anual de 
fisioterapeutes del Penedès el 30 de novembre.

Grup d’Interès del Vallès Oriental

El mes de març l’Ernest Ramon va realitzar una xerrada al 
Museu de Granollers sobre Fisioteràpia i qualitat de vida 
adreçat específicament a la gent gran.

El 3 i 4 de març el Grup va organitzar el Curs d’espatlla dolorosa.

Seminari tècnic “Reeducant la sedestació” 
del GI del Penedès.
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Grup d’Interès del Vallès Occidental

El passat novembre el Grup va fer la seva presentació en 
societat en un acte en el qual es va comptar amb la presència de 
la regidora de Salut de l’Ajuntament de Sabadell, Sra. Cristina 
Moreno, que va donar pas a la conferència Ictus, una realitat 
des de diferents punts de vista.

Grup d’Interès de l’Anoia

En aquest primer any el Grup ha estat present a la 5a edició del 
Sopar de la Professió el passat mes d’octubre, organitzat per la 
filial a l’Anoia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut 
de Catalunya i Balears.

També va organitzar el Curs bàsic d’embenat neuromuscular el 
mes d’octubre i va participar a la Cursa Neanderthal.

V Sopar de la Professió a l’Anoia.

Cursa Neanderthal.
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Grups de treball
Grup de Treball d’Alteracions Vasculars 
Cerebrals (AVC)

Durant el 2012, el Grup ha continuat la tasca d’elaborar una 
guia de consens sobre el tractament dels malalts que han patit 
AVC. El Grup està coordinat pel Sr. Xavier Bel.

Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica

El passat 13 de setembre es va dur a  terme la presentació del 
Manual de Fisioteràpia Aquàtica, fruit del treball dels membres 
del Grup, en Rafel Nadal, l’Eva Cirera, la Montserrat Ferrer, 
l’Anna Verdú i l’Esther Mur com a coordinadora.

A més, el Grup va organitzar el Curs introductori a la teràpia 
aquàtica per a embarassades el mes de setembre i el Curs de 
formació semipresencial d’iniciació a la teràpia aquàtica durant 
els mesos d’octubre a desembre de 2012.

Grup de Treball de Fisioteràpia en Arts 
Escèniques

El 2012 ha estat un any de treball intens per al grup format 
per l’Ana Velázquez com a coordinadora, la Maialen Araolaza, 
la M. Carmen Carrasco, en Manuel Escobar, la Marta Pugés, 
en Felipe Ruiz, l’Esther Sardà i en Pablo Ventura, que han 
desenvolupat la Guia de Fisioteràpia en arts escèniques que 
veurà la llum el 2013.

Durant els mesos de maig i juny de 2012 també s’ha realitzat el 
Curs d’introducció a la Fisioteràpia en les arts escèniques.

Presentació del “Manual de Fisioteràpia 
Aquàtica”.
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Desglossament de les quotes col·legials
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya té establertes les següents quotes:

Quota d’ingrés per a les noves altes col·legials, per import de 185 euros, que s’abona una sola vegada 
a l’iniciar-se la tramitació. El seu desglossament és el següent:

•	 Hores de tramitació personal CFC: 134,00 euros

•	 Hores de tramitació Junta de Govern: 40,00 euros

•	 Material d’oficina i notificacions: 11,00 euros

Quota ordinària semestral per a col·legiats exercents, per import, en aquest exercici, de 81,50 euros.

Quota ordinària semestral bonificada per a col·legiats no exercents, per import, en aquest exercici, 
de 40,75 euros. 

Quota ordinària semestral bonificada per a col·legiats jubilats parcialment, per import, en aquest 
exercici, de 40,75 euros.

L’import de la quota ordinària semestral fa front a les despeses derivades del funcionament del Col·legi 
i dels seus serveis als col·legiats, i es presenta a cobrament la primera quinzena dels mesos de gener 
i juliol. 

Els serveis que s’inclouen en la quota ordinària són els següents:

•	 Assessoria Fiscal

•	 Assessoria Laboral

•	 Assessoria Jurídica

•	 Assessoria d’Assegurances

•	 Assessoria de Protecció de Dades

•	 Assegurança de Responsabilitat Civil Professional

•	 Serveis d’assessorament financer i subvencions de quota

•	 Servei de Biblioteca

•	 Descompte en l’adquisició de llibres

•	 Ajuts per a formació continuada i la investigació, i per naixement i/o adopció
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•	 Servei d’Orientació Laboral

•	 Borsa de treball

•	 Publicacions col·legials: Noticiari de Fisioteràpia, El Dit i Revista Científica

•	 Seminaris tècnics gratuïts 

•	 Servei de correu electrònic gratuït

•	 Talonari de rebuts gratuït

•	 Taulell d’anuncis gratuït

•	 Placa de centre registrat pel CFC gratuïta

•	 Avantatges i descomptes

El servei de formació continuada que ofereix el Col·legi no es contempla dins de la quota col·legial atès 
que les activitats formatives són abonades pels col·legiats que s’hi inscriuen, tot i tenir un cost molt per 
sota de mercat.
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Despeses de personal i retribucions de la Junta 
de Govern
Personal

Les despeses de personal, ja indicades a l’anterior informació de gestió econòmica de l’exercici, tenen 
el següent desglossament:

Salaris Retribució bruta Deducció IRPF Salari net
Cap Administració i Finances 51.170,00 € 13.703,35 € 37.466,65 €

Cap Desenvolupament Professional 21.451.59 € 2.584,58 € 18.867,01 €

Cap Comunicació i Relacions institucionals 35.092,86 € 7.018,76 € 28.074,10 €

Àrea Desenvolupament Professional 1 33.412,35 € 6.348,15 € 27.064,20 €

Àrea Desenvolupament Professional 2 13.637,76 € 1.996,80 € 11.640,96 €

Àrea  Informàtica 28.977,75 € 5.031,00 € 23.946,75 €

Àrea Comunicació 20.030,40 € 2.062,83 € 17.9678,57€

Àrea Comptabilitat 22.351,00 € 3.352,71 € 18.998,29 €

Administratiu - ADP 10.925,86 € 218,51 € 10.707,35 €

Administratiu – AC1 29.716,80 € 4.583,95 € 25.132,85 €

Administratiu – AC2 20.759,31 € 2.437.83 € 18.321,48 €

Administratiu – AC3 21.341,40 € 2.840,29 € 18.501,11 €

Netejadora 7.570,50 € 0,00 € 7.570,50 €

Seguretat Social
Seguretat Social 100.760,73 €

Formació personal
Formació personal 290,40 €

Prevenció riscos laborals
Prevenció riscos laborals 1.925,67 €

Altres despeses personal
Premis natalitat 600,00 €
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Junta de Govern

Conforme s’estableix en l’article 53 dels estatuts, l’exercici dels càrrecs electes del Col·legi és gratuït, 
però poden ser reemborsades les despeses que comporti i establir-se dietes i la contraprestació que 
correspongui amb motiu de la dedicació col·legial. Previ acord de la Junta de Govern, en l’exercici 2012, 
les retribucions de la Junta de Govern han estat de 186.766,61 euros, amb el següent desglossament:

Junta de Govern Contraprestació Deducció IRPF Net Percebut
Degà 42.530,00 € 17.862,60 € 24.667,40 €

Vicedegana i responsable de Salut Pública 17.770,00 € 7.463,40 € 10.306,60 €

Tresorer i responsable de Publicacions  
i Relacions Institucionals 24.345,00 € 10.224,90 € 14.120,10 €

Secretari 36.375,00 € 7.575,25 € 28.799,75 €

Vicesecretària i responsable d’Educació 9.889,00 € 4.153,38 € 5.735,62 €

Vocal 1 i responsable de Recerca i Universitats 3.115,00 € 1.308,30 € 1.806,70 €

Vocal 2 i responsable de Responsabilitat Social 17.121,00 € 7.190,82 € 9.930,18 €

Vocal 3 i responsable de Geriatria 4.870,00 € 2.045,40 € 2.824,60 €

Vocal 4 i responsable de Comissions Col·legials 7.184,00 € 3.017,28 € 4.166,72 €

Vocal 5 i responsable Neurologia 3.955,00 € 1.661,10 € 2.293,90 €

Vocal 6 i responsable de la Fisioteràpia en la Societat 2.955,00 € 1.241,10 € 1.713,90 €

Vocal 7 i responsable de Teràpies Alternatives 3.955,00 € 1.661,10 € 2.293,90 €

Altres conceptes
Desplaçaments 12.702,61 € 12.702,61 €
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Institucions i empreses amb qui tenim conveni de col·laboració:
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