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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 240 accions entre actes de representació 
i reunions diverses, resumeixen tot el gruix de 
l’activitat que va realitzar el Col·legi durant el 2013.

A grans trets voldria destacar la voluntat del treball 
conjunt per la Fisioteràpia, realitzat en col·laboració 
amb d’altres col·legis de Fisioteràpia de l’estat 
espanyol, com és el cas del conveni amb el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad 
de Madrid, i la presència al Comitè Executiu del 
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 
(CGCF) de dos membres de la Junta de Govern del 
nostre Col·legi, encapçalats per en Ramon Aiguadé 
com a vicepresident.

La innovació en el format de les jornades col·legials 
ha trobat, aquest 2013, el seu punt de màxima 
expressió al realitzar la Jornada Fisioteràpia, TiC i 
2.0 en streaming i en connexió amb gran part del 

06



memòria 2013

presentació

món: fisioterapeutes de Veneçuela, els Estats Units, Xile, França, Mèxic, el País Valencià i Catalunya 
connectats en streaming parlant, ensenyant i debatent sobre allò que més els agrada i els uneix, la 
Fisioteràpia. 

La bona rebuda del format de la Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica, amb una conferència 
prejornada i un curs postjornada, ens indiquen el camí a seguir en aquest sentit.

No em voldria oblidar de la tasca diària contra l’intrusisme, la constant innovació en l’oferta formativa 
del Col·legi amb la consolidació dels seminaris pràctics, realitzats arreu del nostre territori i que han 
fet possible l’apropament a tots els col·legiats, gràcies a l’esforç de les nostres comissions, grups 
d’interès i 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 (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 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 per 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.

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.
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missió i visió

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 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 i Marta Romera.
D’esquerra a dreta, asseguts: Montserrat Inglés, Ramon Aiguadé, Manel Domingo i 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 (fins el 3 d’abril de 2013)

 − Eva Cirera Serrallonga 
 − Rafel Nadal Dolcet 
 − Núria Coral Ferrer
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Comissions col·legials

Què 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.

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 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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Seccions territorials
Què 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 amb què 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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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 vuit 
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, el Grup d’Interès de l’Anoia i el Grup d’Interès de l’Alt Urgell.

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.
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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, les activitats relacionades amb 
l’àmbit del grup de treball. 

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

•	 A demanda de la Junta de Govern, constituir-se en 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 de la seva àrea. 
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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 els mesos de març i octubre, actes als quals, 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

•	 Rafael Manzanera López, col·legiat honorífic

•	 Conxita Tarruella Tomàs, col·legiada 
honorífica
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dades col·legials

Situació dels col·legiatsSituació dels col·legiats

Distribució per sexe i edat

El total d’altes durant l’any 2013 va ser de 486, un 21% més que 
l’any 2012, que va ser de 387.

Del total dels 10.736 col·legiats, 8.236 (76,7%) exerceixen la 
professió, mentre que 2.500, un 23,3%, no estan en actiu.

A Catalunya, els col·legiats són majoritàriament dones.

Estat Col·legiats (%)
En actiu 77%

No exercents 23%

Font: Base de dades del Col·legi

Procés de col·legiació
600

500

400

300

200

100

Any Col·legiacions
2012 387
2013 486

Font: Base de dades del Col·legi

Sexe Col·legiats (%)
Homes 32%
Dones 68%

Font: Base de dades del Col·legi
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El 27% dels col·legiats es troba en la franja d’edat de 20 a 29 anys i el 47% en la de 30 a 39 anys; el 26% 
restant correspon als col·legiats majors de 40 anys.

Distribució geogràfica
Pel que fa a la distribució geogràfica dels col·legiats, el 69,7% viu a la província de Barcelona, la resta 
es troben distribuïts (de major a menor concentració de fisioterapeutes) entre Girona (9,3%), Tarragona 
(7,6%) i Lleida (4,4%). Un 9% dels col·legiats viu fora de Catalunya.

Edat Col·legiats (%)
De 20 a 29 27%
De 30 a 39 47%
De 40 a 49 17%
De 50 a 59 5%
Més de 60 4%

Font: Base de dades del Col·legi

Província Col·legiats
Barcelona 7.476

Girona 1.008
Lleida 477

Tarragona 811
Fora de Catalunya 964

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 1.176 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. 

Als següents gràfics es mostra la distribució territorial dels centres i consultes censades:

Si observem les dades d’aquest gràfic, veiem que hi ha hagut una petita disminució de noves altes al 
2013, respecte de l’any anterior (89 al 2012  i al 2013, 76).

Comparant-ho per províncies, observem com a la província de Barcelona, el nombre de noves altes 
gairebé són les mateixes; a Girona han disminuït en 4 centres; a Tarragona han estat les mateixes, però 
a Lleida han sofert una major disminució (8 centres menys).

Província Centres de Fisioteràpia
Barcelona 68%

Girona 14%
Lleida 7%

Tarragona 11%

Font: Base de dades del Col·legi

Província Altes 2012 Altes 2013
Barcelona 56 55

Girona 17 13
Lleida 10 2

Tarragona 6 6

Font: Base de dades del Col·legi
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Àmbit d’actuació Centres 2012 Centres 2013
Traumatologia 78 61

Esport 72 57
Reumatologia 53 37

Geriatria 47 28
Neurologia 35 22
Respiratori 16 20
Pediatria 29 18

ObUGi 27 17
Osteopatia 33 26

Font: Base de dades del Col·legi

Nombre treballadors Centres 2012 Centres 2013
1 treballador 66 61

2 treballadors 17 8
Més de 2 treballadors 6 7

Font: Base de dades del Col·legi

En relació a l’anàlisi dels diferents àmbits d’actuació, observem com la traumatologia segueix al 
capdavant (encara que a l’any 2013 hi ha menys centres que l’assenyalen com a àmbit d’actuació), 
seguida de l’àmbit esportiu, la reumatologia i la geriatria com les més nombroses i en aquest ordre. 
A destacar, com a curiositat, que l’àmbit de la geriatria ha estat el que ha disminuït més aquest 2013 
respecte de l’any 2012 (19 centres menys ho declaren dins de les seves especialitats).

En relació a les tècniques específiques i, en concret, en relació a la Punció Seca, tenim un nombre 
molt similar de centres que declaren utilitzar-la si comparem l’any 2012 amb el 2013 (9 i 10 
centres, respectivament), i en quant a l’Acupuntura, podríem dir exactament el mateix (6 i 5 centres, 
respectivament). D’altra banda, respecte dels centres que fan Atenció domiciliària, ha disminuït el 
nombre de centres que en fan (58 centres al 2012 i 48 centres al 2013).

Tenint en compte el nombre de fisioterapeutes que treballen als nous centres censats, observem com 
la proporció és molt similar entre el 2012 i l’any 2013, exceptuant el cas dels centres on treballen dos 
professionals, que en el cas de l’any 2013 han disminuït en 9 centres.
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serveis col·legials
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2013 46

Font: Base de dades del Col·legi

Servei d’Orientació Laboral (SOL)
Consultes presencials

Durant l’any 2013 s’han realitzat un total de 46 visites; respecte de l’any 2012 s’ha incrementat l’ús del 
servei en un 48%.

Del total de visites, un 33% han estat sobre els tràmits per treballar a França, seguides de prop per un 
30% de consultes sobre diferents aspectes que requerien orientació laboral, el tercer tema destacable, 
amb un 20% de les consultes, són els tràmits per a l’obertura de centres.

Temes de consulta Respostes (%)
Tràmits França 33%

Orientació laboral 30%
Obertura de centres 20%

Altres 17%

Font: Base de dades del Col·legi
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Resultat enquestes de satisfacció

S’han realitzat un total de 42 enquestes durant el 2013; el resultat reflecteix que la majoria dels col·legiats 
concerta la seva visita per telèfon (62%) i no ha consultat prèviament l’apartat específic del SOL a la 
pàgina web (51%). El 73% dels col·legiats que han utilitzat el servei ho fan de manera anual, dada que 
es correspon amb el nombre de primeres visites, que suma un 71%; quant a l’atenció telefònica, també 
té una periodicitat predominantment anual (61%) i es realitza després d’haver consultat prèviament 
l’apartat web del SOL (56%). Quant a les consultes electròniques, el 46% refereix haver-ne realitzat 
alguna abans de realitzar la visita presencial.

La valoració global del SOL s’ha incrementat en 0,13 punts, passant d’un 9,62 el 2012 al 9,75 d’aquest 
darrer any, presentant tanmateix uns resultats molts similars als del 2012.
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Any Valoració
2012 9,62
2013 9,75

Font: Base de dades del Col·legi

Avaluació de l’impacte

Passats 3 mesos des de la data de visita al SOL, es realitza una enquesta telefònica de seguiment. En 
cas que no es contacti telefònicament amb el col·legiat, l’enquesta s’envia per correu electrònic. 

Durant el 2013 s’han completat un total de 34 d’enquestes de seguiment (79% del total); les dades que 
s’extreuen d’aquesta enquesta denoten la satisfacció dels col·legiats amb el servei, atès que el 100% 
ha trobat d’utilitat la informació facilitada i recomanarien el servei (un 50% l’ha recomanat); d’altra 
banda el 45% dels enquestats afirma haver iniciat el projecte o activitat motiu de la consulta i un 27% 
ha demanat realitzar una segona visita.
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Borsa de treball 

Les ofertes de treball publicades han sofert un increment del 27% respecte del passat 2012; el 97% de 
les ofertes són per treballar a Catalunya. 

Tipus d’oferta
Ofertes de 

treball 2012
Ofertes de 

treball 2013
Catalunya 107 147
Estranger 12 4

Font: Base de dades del Col·legi
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Pel que fa al tipus de contractació, ha augmentat un 35% la contractació laboral, que ja suposa un 43% 
del total d’ofertes publicades.

Tipus d’oferta
Ofertes de 

treball 2012
Ofertes de 

treball 2013
Contractació laboral 49 66
Prestació de serveis 55 72

Voluntariat 15 16

Font: Base de dades del Col·legi
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Assessories
El Col·legi disposa d’assessories laboral, fiscal i jurídica a totes les províncies de Catalunya. A aquest 
servei d’assessoria s’hi pot accedir físicament, mitjançant correu electrònic o via consulta telefònica. 
Aquest any hi ha hagut un descens del 4,8% en el nombre de consultes de l’assessoria laboral, un 
augment del 4,3% en l’assessoria fiscal i un descens del 36,3% en l’assessoria jurídica.

Assessoria
Consultes 

2012
Consultes 

2013
Laboral 368 350
Fiscal 207 216

Jurídica 66 42

Font: Base de dades del Col·legi

Assessoria
Valoració 

2012
Valoració 

2013
Laboral 8,9 8,9
Fiscal 9,1 9,4

Jurídica 8,4 9,6

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

Fent una anàlisi global dels resultats a totes les enquestes de satisfacció dels col·legiats sobre les 
assessories, durant l’any 2012 i 2013 i comparant ambdós anys, observem com els resultats són molt 
bons i tots se situen en un notable alt o excel·lent.

Cal destacar que totes les assessories han superat la puntuació de 8 sobre 10.
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Formació
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, en compliment de les funcions que recullen els seus 
estatuts, ha de vetllar per 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 tals com conferències, seminaris tècnics, 
cursos i jornades.

A continuació es mostra el detall corresponent a l’any 2013.

Respecte de l’any anterior, es manté la distribució en funció del tipus d’activitat. S’han realitzat 56 
activitats, entre jornades, seminaris tècnics, conferències i cursos, dels quals 10 eren noves propostes. 
S’han gestionat un total de 1.459 inscripcions.

El grau de satisfacció dels assistents a les activitats formatives del Col·legi no mostra canvis 
significatius respecte del curs anterior i es manté al voltant del 8 sobre 10.

Tipus de formació

Nombre 
d’activitats 

2012

Nombre 
d’activitats 

2013
Conferències 16 18

Cursos 26 25
Jornades 4 3
Seminaris 9 10

Font: Base de dades del Col·legi

Tipus de formació

Grau de 
satisfacció 

2012

Grau de 
satisfacció 

2013
Conferències 7,99 8,11

Cursos 8,09 8,31
Jornades 8,08 7,62
Seminaris 7,95 8,04

Font: Base de dades del Col·legi
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Al gràfic següent es pot veure el desglossament dels ítems avaluats als cursos de formació del CFC.

Tipus de formació

Grau de 
satisfacció 

2012

Grau de 
satisfacció 

2013
Formació 7,50 7,75
Material 7,70 8,13

Expectatives 7,70 8,17
Professorat 8,50 8,59

Font: Base de dades del Col·legi2012 2013
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Ajuts

Ajuts 
concedits 

2012

Ajuts 
concedits 

2013
Formació 14 17

Investigació 2 4

Font: Base de dades del Col·legi

Ajuts
Pressupost 

2012
Pressupost 

2013
Formació 15.243,75 € 12.997,28 €

Investigació 11.000 € 9.000 €

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
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Registres de Fisioteràpia
Registres de tècniques de Fisioteràpia

Amb la finalitat de normalitzar les tècniques d’Acupuntura, Punció Seca i Aspiracions de Secrecions, 
el Col·legi va crear els Registres de tècniques de Fisioteràpia. Aquests registres permeten garantir a 
l’usuari la correcta aplicació d’aquestes tècniques, així com gaudir, aquests fisioterapeutes col·legiats, 
de la Cobertura de Responsabilitat Civil dins d’aquestes pràctiques.

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 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 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.

Registre Altes 2012 Altes 2013
Acupuntura 29 22
Punció Seca 81 71
Aspiracions 0 1

Societats Professionals 5 3

Font: Base de dades del Col·legi

100

75

50

25

2012 2013

29



serveis col·legials

La raó que motiva aquest fet és, principalment, el conveni signat amb el diari El 9 Esportiu pel qual cada 
setmana es publica, en la seva edició impresa, un article proporcionat pel CFC. 

Volem insistir, tal i com ho vam fer al 2012, que el CFC continua essent un col·legi sanitari consultor de 
referència per als mitjans de comunicació més importants i influents del nostre país (TV3, Catalunya 
Ràdio, RAC1, El Periódico, La Vanguardia, El Punt Avui, Diari ARA, Diari Sport...). L’any 2012 vam tenir 21 
impactes en aquests mitjans líders al nostre país, mentre que al 2013 hem aconseguit una important xifra 
de 40 impactes en aquests mitjans líders d’opinió.

A més, al 2013, s’han filtrat als mitjans 12 notícies entre notes, convocatòries i comunicats de premsa. 

D’altra banda, l’Àrea de Comunicació també fa un seguiment dels mitjans, diàriament, durant tot 
l’any. D’aquesta manera, si hi ha alguna notícia interessant, es penja al web del CFC per donar-la a 
conèixer. Aquest any 2013 s’han penjat al nostre web 155 notícies de mitjans/entitats relacionades amb 
la Fisioteràpia.

També destacar que aquest 2013 s’han fet 293 entrades al Facebook, aconseguint uns 545 ‘M’agrada’. En 
relació al Twitter hem fet 510 tuits, hem estat mencionats 900 vegades, retuitejats 857 i hem aconseguit 
1.094 seguidors, que sumats als de l’any 2012 fan un total de 2.274.

Comunicació
Al 2013 s’ha incrementat el nombre d’impactes en els diferents mitjans de comunicació / entitats o 
institucions, essent aquest 2013 de 85 impactes contra els 62 del 2012.
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Mitjans Impactes
Mitjans digitals 46

Ràdios 3
Televisions 5

Premsa escrita 31

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

És la revista corporativa del Col·legi. Tracta temes d’actualitat i activitats programades pel propi 
Col·legi, així com informació dels assessors i d’oci i cultura. És una publicació bimensual i té un tiratge 
de 8.500 exemplars, aproximadament. L’any 2013 es van publicar 6 números.

Línies estratègiques 
el CFC per al 2013

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya
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Entrevista 2.0 La Fisioteràpia en psicogeriatria≥ ≥

Què és l’e-learning?
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març - abril 2013 núm. 85

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Retribució als fisioterapeutes per part 
de les mútues d’assegurança lliure

El CFC celebra la XII Jornada  
Mediterrània de Fisioteràpia

Entrevista a Samuel Gil Gracia
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

La Fisioteràpia a 
l’escola

Entrevista a Moisès 
Gangolells
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

La Fisioteràpia a les 
residències geriàtriques

El paper de la Fisioteràpia en 
l’activitat física i la salut

Entrevista a la Sra. Teresa Xipell i al  
Sr. Antoni Cabot, premis June Nystrom 2013
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setembre - octubre 2013 núm. 88

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Consideracions i accions sobre l’acord signat entre l’ICASS i les principals patronals de centres residencials de gent gran 
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

El DiFT13, la festa dels fisioterapeutes, la festa de tots
Entrevista a Pat Vidal, Fisioterapeuta de l'Any
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El Dit

És un resum de les notícies col·legials. Es tracta d’un full informatiu digital del qual, al 2013, se’n van 
publicar sis números. 

Gràcies a la vostra solidaritat, el CFC ha fet un donatiu de 1.180,87 euros a La 
Marató de TV3
Com recordareu, el passat 27 
d’octubre, el CFC va organitzar el 
DiFT2012, la gran festa de la Fi-
sioteràpia, que va omplir l’Arc de 
Triomf de Barcelona d’activitats lú-
diques i divulgatives amb un doble 
objectiu: donar a conèixer la nostra 
professió a la ciutadania i recaptar fons 
per a La Marató de TV3 mitjançant una 
mini-cursa solidària, a la qual, per accedir-
hi, s’havia de contribuir diposant un euro en una guardio-
la solidària creada per a l’ocasió.

Doncs bé, us volem informar que, gràcies a la vostra so-
lidaritat, el CFC ha fet un donatiu de 1.180,87 euros a La 
Marató de TV3, que va estar dedicada al càncer, la prin-
cipal causa de mort de persones entre els 35 i 70 anys. 

El Grup d’Interès del Maresme es reactiva amb la mirada posada en el 2013
El passat 12 de desembre, el Sr. Marc Lari, vocal de la 
Junta de Govern del CFC, va assistir a la reunió del Grup 
d’Interès del Maresme, amb la qual es pretenia reactivar 
aquest ens col·legial. El renovat Grup d’Interès del Ma-
resme està compost pel Miquel Ferrer, el Miquel Àngel 
Martínez, la Lourdes Sanclemente, la Júlia Viedma, Ju-
dith Estivill i l’Enric Cortés com a interlocutor.

La reunió va servir també per recordar les funcions dels 
grups d’interès col·legials que són, entre d’altres: tre-
ballar per fer difusió de la Fisioteràpia en el seu àmbit 
territorial, fer formació per a fisioterapeutes de la zona 
i participar en esdeveniments esportius de la comarca. 

Per la seva banda, el GI del Maresme es va plantejar, 
com a grans objectius per al 2013, donar a conèixer el 
Grup d’Interès a tots els fisioterapeutes del Maresme, 
organitzar un curs de kinesiotape, col·laborar en algun 
esdeveniment esportiu de la zona i participar activament 
en el DiFT2013. 

Podeu obtenir més informació del GI del Maresme al seu 
apartat dins del web col·legial www.fisioterapeutes.cat/
grups_interes/maresme així com posar-vos en contacte 
amb ells a maresme@fisioterapeutes.cat Els integrants del GI del Maresme.
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Podeu trobar les bases 
per a la presentació de 
resums aquí. 

Tant el millor pòster com 
la millor comunicació 
oral rebran dues inscrip
cions gratuïtes per a la 
4a edició de la Jornada 
de Fisioteràpia Neuro
musculosquelètica, que 
se celebrarà a Barcelona 
el proper 18 d’octubre.

Esperem la vostra participació!

Ja tenim dates per a les jornades col·legials 2013

Convocatòria de pòsters i comunicacions orals en el marc de la XII Jornada Me-
diterrània de Fisioteràpia

Per tal que comenceu a marcar en vermell les dates en 
la vostra agenda, us informem que, enguany, el nostre 
Col·legi organitzarà un total de 4 Jornades distribuïdes 
al llarg de l’any.

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya us convoca a 
participar en la convocatòria de pòsters i comunicacions 
orals en el marc de la XII Jornada Mediterrània de Fisio
teràpia, dedicada a l’abordatge de la patologia neurolò
gica en geriatria, que tindrà lloc el proper 17 de maig a 
l’Auditori del Campus de la Comunicació – Poblenou de 
la UPF (Barcelona).

Els terminis de presentació són els que segueixen: 

•	 Inici de la convocatòria: 1 de març de 2013

•	 Data límit d’enviament: 12 d’abril de 2013

•	 Comunicació dels resums seleccionats: 30 d’abril 
de 2013

No cal dir que ens agradaria molt comptar amb la vos
tra assistència, atès que aquestes trobades ens permeten 
compartir el coneixement entre tot el col·lectiu i, d’aquesta 
manera, contribueixen a fer més gran la nostra professió.

Jornada Mediterrània

Hi participaran ponents de les comunitats 
d’Andalusia, les Balears, el País Valencià i Múr
cia, i estaran enfocades a l’àmbit de la neurolo
gia aplicada en geriatria.

Data: 17 de maig 
Lloc: Auditori del Campus de la Comunicació – 
Poblenou de la UPF (Barcelona)

Fisioteràpia, TIC i 2.0

Comptarem amb fisioterapeutes bloguers de 
parla hispana d’arreu del món. Els ponents res
pondran les preguntes via Twitter.

Data: 15 de juny 
Lloc: en format streaming

Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica

Apostem per un matí amb les clàssiques ponèn
cies plenàries i una tarda amb sessions magis
trals en format de masterclass.

Data: 18 d’octubre 
Lloc: Hotel Barceló Sants (Barcelona)

Jornades Transpirinenques

Jornada conjunta amb el Col·legi d’Andorra i els 
representants dels fisioterapeutes del Llenguadoc.

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

Les tarifes vigents per a aquest servei són:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El tresorer del CFC, Sr. Ramon Aiguadé, va participar en un debat radiofònic sobre la crisi i 
l’intrusisme a Ser Lleida.
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Podeu consultar tota la informació i inscriure-us al curs 
al següent enllaç www.fisioformacion.com

Convidem a totes les empreses del sector i als fisio-
terapeutes que treballen per compte propi i que vul-
guin realitzar un projecte solidari, a que contactin amb  
cfc@fisioterapeutes.cat

Curs solidari d’embenat neuromuscular a la seu del Col·legi
Com us informàvem a principis d’any, el CFC, seguint 
l’esperit de responsabilitat social que el caracteritza, ce-
deix els seus espais, gratuïtament, a totes aquelles ini-
ciatives que tinguin com a denominador comú la recap-
tació íntegra de diners amb finalitats solidàries.

En aquesta ocasió Fisioformació i Fisios Mundi s’uneixen 
per oferir als assistents un Curs solidari d’embenat 
neuromuscular, una iniciativa solidària que compta 
amb el suport del Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-
lunya i que servirà per ajudar en la tasca desinteressa-
da de Fisios Mundi atès que la totalitat dels ingressos 
es destinaran als projectes d’aquesta ONG- de donar 
resposta a les necessitats de Fisioteràpia detectades 
en persones sense recursos i donar-los la possibilitat 
d’accedir a un tractament. 

El curs, de 15 hores de durada, es realitzarà els dies 6 i 
7 de setembre. 

de la Unió Europea (França, Itàlia, Anglaterra, Bèlgica, 
Suïssa i Dinamarca) com en d’altres que no en formen 
part (EUA, Canadà i Austràlia). La Sra. Martínez va ex-
posar, punt per punt, quins són els requeriments per 
a cadascun d’aquests països i va donar una informació 
acurada dels estaments que ens poden ajudar i als quals 
ens podem dirigir en la nostra aventura de recerca de 
feina més enllà de les nostres fronteres.

El CFC presenta la conferència Treball a l’estranger 
Arran de la gran acollida que va tenir la conferència Tre-
ball a l’estranger que la nostra companya i responsable 
del Servei d’Orientació Laboral (SOL) del CFC, Sra. Irene 
Martínez, va realitzar el passat mes d’abril a Madrid, el 
CFC va decidir repetir la ponència a la seu del Col·legi, 
a Barcelona, dins el marc de les accions del Servei 
d’Orientació Laboral que ofereix el Col·legi.

L’acte va començar amb l’exposició de la situació actual 
de les ofertes laborals en el camp de la Fisioteràpia a 
casa nostra, i es va poder veure com les altes (619 el 2011 
contra 360 el 2012) i les baixes (228 al 2011 i 235 al 2012) 
al CFC reflecteixen aquesta situació de manca de treball i 
de crisi laboral, i el consegüent interès dels fisioterapeu-
tes més joves per marxar a treballar fora de les nostres 
fronteres. És en aquest context on el SOL té més sentit 
que mai, atès que és un servei que té com a objectiu prin-
cipal orientar i ajudar el col·legiat a fi que pugui assolir 
els seus objectius personals i professionals en l’exercici 
de la Fisioteràpia, tant a casa nostra com a l’estranger. 

La part central de la conferència va estar dedicada a ex-
plicar les possibilitats de treball i els tràmits necessaris 
per treballar com a fisioterapeuta tant dins dels països 

La Sra. Irene Martínez va presentar la conferència “Treball a l’estranger”.

El Dit
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La xarxa crema amb la Jornada col·legial: Fisioteràpia, TiC i 2.0

En aquesta segona edició vam introduir dues novetats 
força interessants i, fins a cert punt, innovadores respec-
te de l’any passat: la primera és el format virtual total, 
atès que la Jornada va ser retransmesa en streaming a 
través de la xarxa i perfectament moderada pel vocal de 
la Junta del CFC, Sr. Rafel Donat que, posteriorment a 
cadascuna de les ponències, donava pas a les preguntes 
que els internautes feien als ponents. La segona novetat 
va ser la internacionalització i la globalització, ja que vam 
comptar amb ponents de Catalunya, València, Xile, els 
Estats Units, Veneçuela, França i Mèxic.

L’acte es va iniciar a les 15.00 h amb la inauguració de 
la Jornada de mans del degà del Col·legi, Sr. Manel Do-

Anàlisi del hashtag #colficat20 

2.168.787 Impressions

1.845 Tweets

212 Participants

Font: www.symplur.com

Un èxit! 2.168.787 impressions, 1.845 piulades, més de dos-cents participants i centenars de felicitacions 
pel format de la Jornada són les espectaculars xifres del hashtag #colficat20 que posen números al gran 
èxit de la Jornada col·legial: Fisioteràpia, TiC i 2.0, que va organitzar el CFC el passat 28 de setembre.

El Dit
Fulls informatius Núm. 27 - Any 2013

Els objectius de les seqüències de redreçament són:
•	 Mantenir al màxim aquelles estratègies motrius que 

tenim emmagatzemades a la memòria motriu per 
lluitar contra el procés de desadaptació psicomotriu 
i de desaferentació motriu.

•	 Intentar l’automatització de les seqüències de re-
dreçament; això ho podem fer mitjançant dues vies: 
 - Amb els ulls tancats: perquè s’augmenta la per-

cepció d’entrada del moviment i provoca que es 
busquin estratègies pròpies.

 - Amb una acció cognitiva paral·lela (p.ex. parlar): 
perquè se centra l’atenció en una altra acció de 
manera que així s’automatitzarà la seqüència de 
redreçament.

Per finalitzar i, després d’analitzar diversos casos clí-
nics, el Sr. Salvadó ens va parlar també de la progressió 
per treballar les seqüències de redreçament i dels seus 
avantatges, i va concloure que la utilització i estimulació 
de les seqüències de redreçament per part del fisiotera-
peuta i altres professionals d’atenció directa, com a re-
curs sensitivomotriu de la persona gran, afavorirà el seu 
reaprenentatge per “moure’s” millorant, no només les 
seves capacitats motrius, sinó també reforçant el seu es-
tat biopsicosocial.

El CFC acull una conferència sobre les seqüències de redreçament en les per-

sones grans
El passat 28 d’octubre, la seu del CFC va acollir la con-
ferència Utilització de les seqüències de redreçament en 
l’aprenentatge del desplaçament natural de la perso-
na gran, a càrrec del Sr. Carles Salvadó, fisioterapeuta, 
professor col·laborador i de postgrau a les Escoles Gim-
bernat, formador referent PRAP 2A en ergonomia i er-
gomotricitat, màster en Gestió i Prevenció de Riscos en 
la Comunitat i doctorand al Departament de Psicologia 
bàsica, evolutiva i de l’educació de la UAB.
L’objectiu de la conferència se centrava en justificar la raó 
per la qual les seqüències de redreçament ofereixen una 
oportunitat dins de la reeducació funcional en la persona 
gran i són de gran ajuda en la prevenció de les caigudes. D’acord amb el Sr. Salvadó, malgrat que en la literatura 

sovint es parla de manera diferenciada de desplaçaments 
espontanis, autònoms, dinàmics... tots ells es refereixen 
a un sol tipus de moviment, que és el desplaçament na-
tural. En la persona gran aquest desplaçament requereix 
d’una especificitat i una adaptació a causa del procés 
d’envelliment i dels processos d’adaptació psicomotriu 
i desaferentació psicomotriu. Aquesta ‘readaptació’ cal 
fer-la des d’una perspectiva global i multidimensional i, 
és en aquest context, quan podem emprar les seqüències 
de redreçament, que són una sèrie de trajectòries parti-
culars amb una seqüenciació ordenada de moviments o 
estratègies motrius que permeten passar d’una posició 
a una altra de la manera més fàcil i econòmica possible 
i que té una relació entre la persona gran i un suport. El 
més important és que ningú les imposa (són improvisa-
des i no rígides), és la inventiva de la persona la que la fa 
passar d’una posició o a una altra.

El DitFulls informatius

Núm. 28 - Any 2013
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Revista Científica

La Revista Científica del Col·legi va renéixer el 2011 en format digital. L’any 2013 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. 

Número VIII. Setembre 2013

ACTUALITZACIONS
EN FISIOTERÀPIA

Número IX. Desembre 2013

ACTUALITZACIONSEN FISIOTERÀPIA
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El web
Banc d’imatges del CFC

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya enceta una iniciativa per afavorir la presentació, dins del 
col·lectiu professional, de tots aquells companys i companyes que vulguin col·laborar amb el Banc 
d’imatges del CFC.

En què consisteix?

Qualsevol fisioterapeuta que vulgui aportar una fotografia, la podrà fer arribar a través d’aquest canal 
de comunicació amb el CFC per tal que la nostra institució pugui utilitzar-la amb finalitat divulgativa de 
la professió en els seus espais de comunicació. 

Les imatges hauran d’anar acompanyades de la declaració d’autoria i de cessió de la imatge 
www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/banc_imatges/doc/declaracio_autoria_imatges.pdf, i el 
consentiment de publicació de la imatge www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/banc_imatges/doc/
consentiment_publicacio_imatge.pdf, si s’escau. 

Per què et podria interessar? 

Les imatges seleccionades apareixeran sempre amb la informació de l’autor o autora i el seu número 
de col·legiat o col·legiada. Volem que aquesta iniciativa es converteixi en una carta de presentació o 
divulgació professional per al fisioterapeuta. Cada vegada que s’utilitzi aquesta fotografia s’informarà 
al col·legiat perquè en tingui constància.

Si en vols saber més, accedeix a www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/banc_imatges

Pàgines visitades

L’any 2013, el web col·legial va tenir 332.735 visites, de les quals, un 28,33% van ser de nous usuaris, i 
es van veure un total de 1.281.867 pàgines.

Els apartats més visitats van ser: l’apartat ‘Serveis’ amb 546.750 pàgines visualitzades, entre el qual 
es troba ‘Borsa de Treball’ amb un total de 190.836 visites; li segueix l’apartat ‘Formació’ amb un total 
de 133.214 pàgines visualitzades, on es troba la formació del ‘Col·legi’ amb 37.202 visites, la formació 
‘Universitats’ amb 11.008 visites, i la formació ’Altres Entitats’ amb un total de 7.646 pàgines visualitzades.
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El web del Col·legi també està present a l’estranger. Així ho reflecteix el gràfic dels països des d’on 
es generen més visites. França, amb un 27%, és el país des d’on es fan més consultes a la pàgina 
web del CFC.

País Visites (%) Visites
França 25,79% 3.041
Mèxic 17,86% 2.106

Estats Units 6,34% 748
Andorra 5,76% 679

Alemanya 5,58% 658
Altres 38,67% 4.557

Font: Base de dades del Col·legi

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·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, 
un canvi de dades bancàries, etc.

Si en el seu moment no ens vas proporcionar un compte de correu, des d’aquest formulari podràs 
donar-lo d’alta en la teva fitxa de col·legiat.

34



memòria 2013

serveis col·legials

On trobaràs aquest formulari?

Aquest formulari el trobaràs a l’enllaç: “Formulari per actualitzar el teu compte de correu personal 
(Hotmail, Gmail, etc)”, que es troba dins l’apartat “Modificació/actualització dades col·legials” de la 
“Finestreta Única”

També hi podràs accedir directament a través de l’enllaç www.fisioterapeutes.cat/tramits/canvi_
dades/correu.asp
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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, que sense 
disposar de la qualificació adequada, s’adrecen a qualsevol persona del carrer.

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 la Subdirecció General 
d’Avaluació i Inspecció d’Assistència Sanitària per informar-los de les irregularitats que es detecten.

Acció
Quantitat 

2012
Quantitat 

2013
Expedients oberts 39 52
Expedients tancats 13 24

Notificacions Inspecció Sanitària 15 18

Font: Base de dades del Col·legi
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Resultats de l’enquesta col·legial
Durant el 2013 s’ha realitzat un petit estudi adreçat a avaluar el grau de satisfacció dels col·legiats. Per 
aquest motiu es va elaborar una breu enquesta de 5 preguntes amb l’objectiu d’aconseguir la resposta 
del 2% dels col·legiats (tenint en compte les altes a 31 de desembre de 2012).

Aquesta enquesta valora aspectes de les diferents àrees del Col·legi; com mostra el gràfic, la majoria 
de consultes (68%) pertanyen a l’ADPAC (Àrea de Desenvolupament Professional i Atenció Col·legial, 
que inclou Formació i Professional); també es recullen dades de les assessories del Col·legi (24% dels 
col·legiats enquestats).

Tipus consulta Consultes (%)
Atenció Col·legial 24%
Àrea Professional 24%
Àrea de Formació 22%
Assessorament 24%
Àrea Financera 6%

Font: Base de dades del Col·legi

Facilitat de contacte Respostes (%)
Molt satisfactori 62%

Satisfactori 38%
Insatisfactori 0%

Molt insatisfactori 0%

Font: Base de dades del Col·legi

Facilitat de contacte. Els resultats destaquen la facilitat de contacte amb el Col·legi.
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Solució a la consulta. Només un 4% dels enquestats troba que la resposta a la seva consulta ha estat 
insatisfactòria.

Rapidesa de resposta. També és un factor valorat 100% de manera positiva pels col·legiats enquestats.

Tracte rebut. El 98% dels enquestats valora entre positivament i molt positivament el tracte rebut pel 
personal del Col·legi.

Rapidesa de resposta Respostes (%)
Molt satisfactori 80%

Satisfactori 20%
Insatisfactori 0%

Molt insatisfactori 0%

Font: Base de dades del Col·legi

Tracte rebut Respostes (%)
Molt satisfactori 84%

Satisfactori 14%
Insatisfactori 0%

Molt insatisfactori 2%

Font: Base de dades del Col·legi

Solució a la consulta Respostes (%)
Molt satisfactori 62%

Satisfactori 34%
Insatisfactori 4%

Molt insatisfactori 0%

Font: Base de dades del Col·legi
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Percepció general Respostes (%)
Molt satisfactori 44%

Satisfactori 54%
Insatisfactori 2%

Molt insatisfactori 0%

Font: Base de dades del Col·legi

Percepció general. En general, la satisfacció dels col·legiats amb el servei que els presta el Col·legi és 
positiva (98%).
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El passat 17 de maig, va tenir lloc, a l’Auditori del Campus de la Comunicació – Poblenou de la UPF, 
la dotzena edició de la Jornada Mediterrània de Fisioteràpia, centrada en l’abordatge de la patologia 
neurològica en geriatria, perquè aquestes patologies són les més prevalents entre la nostra gent 
gran, unes de les que causen més alteracions funcionals, i alhora, en aquest àmbit, el fisioterapeuta es 
converteix en una peça clau del procés de recuperació dels pacients amb afectacions neurològiques. 

Les conclusions que vam poder extraure de la XII Jornada Mediterrània és que no hi ha un línia 
d’actuació exclusiva i que, depenent de les característiques de la persona i de la seva malaltia 
neurològica, hi ha diversos àmbits a explorar, entre el quals destaquen: l’ús de les noves tecnologies, 
la Teràpia Assistida amb Animals (TAA), l’estimulació basal i la teràpia aquàtica.

XII Jornada Mediterrània de Fisioteràpia
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El 28 de setembre va tenir lloc la 2a edició de la Jornada col·legial Fisioteràpia, TiC i 2.0 on, a diferència 
de l’any passat, vam introduir dues novetats força interessants i, fins a cert punt, innovadores: la 
primera va ser el format virtual total, atès que la Jornada va ser retransmesa en streaming a través 
de la xarxa, i la segona novetat va tenir a veure amb la globalització, atès que vam comptar amb 
ponents de Catalunya, València, Xile, els Estats Units, Veneçuela, França i Mèxic.

La Jornada no estava centrada en cap àmbit o temàtica de la Fisioteràpia en concret sinó en proposar 
un ‘tast’ in situ de les possibilitats que les novetats tecnològiques ens poden oferir. El fet de poder 
comptar amb ponents d’arreu del món units per unes hores al ciberespai ens va evidenciar que 
la tecnologia ens ha proporcionat l’accés a la pluralitat d’opinions i un increment i millora en la 
comunicació. És en aquest sentit que es va entrar a valorar com aquestes noves vies de comunicació, 
tot i poder semblar una paradoxa, ens apropen al pacient, atès que ell també cerca informació i la 
solució a la seva patologia a la xarxa.

II Jornada de Fisioteràpia, TiC i 2.0
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El 5 d’octubre, Barcelona es va convertir, de nou, en la capital de la Fisioteràpia. El Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) va organitzar una festa amb tot un seguit d’activitats i espectacles 
per a tota la família. 

La celebració va ser un èxit d’assistència de companys, voluntaris i ciutadania que van poder gaudir 
de les activitats lúdiques i divulgatives pensades per a tota la família. Els nens i nenes van poder 
realitzar el Taller de Salut a les escoles, centrat en l’ergonomia postural, així com activitats de dibuix, 
pujar a inflables, experimentar el bàsquet en cadira de rodes, menjar cotó de sucre, distreure’s 
amb centenars de globus de colors… mentre que els més grans van poder realitzar els tallers que 
les comissions col·legials havien organitzat, van poder participar en un flash mob, realitzar una 
masterclass d’estiraments, fotografiar-se amb la Copa d’Europa del FC Barcelona, participar en 
una marxa nòrdica… desenes d’activitats on el més important era conèixer la importància que té la 
Fisioteràpia i com ens pot ajudar en qualsevol etapa de la nostra vida.

El DiFT2013, torna la gran festa de la Fisioteràpia
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I com ja vam fer l’any passat, la festa va servir també per participar en un projecte benèfic. Per 
aquest motiu, durant el DiFT, es podia col·laborar amb La Marató de TV3 amb 1 €. Aquest euro servia 
per adquirir una polsera solidària que donava accés a realitzar una mini-cursa i a accedir a la zona 
lúdica d’inflables. Els diners recaptats per la guardiola solidària han estat destinats íntegrament a 
La Marató de TV3, dedicada a les malalties neurodegeneratives.

Però la festa no va acabar aquí. A la tarda, l’espai Ailaic va acollir la festa VIP del CFC, adreçada a 
professionals, col·laboradors i voluntaris. Allà es va fer entrega del Premi al fisioterapeuta de l’any, 
que enguany va rebre la nostra companya Pat Vidal, integrant de la Comissió d’ObUGi del CFC, 
per, entre d’altres, haver aconseguit prestigiar la Fisioteràpia i l’activitat física davant la societat 
realitzant promoció de la salut.
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El 18 d’octubre es va celebrar la IV Jornada col·legial de Fisioteràpia neuromusculosquelètica, que 
va repetir l’èxit de convocatòria dels últims anys. L’anterior i tercera edició va incloure, durant la 
tarda, un nou format que ha perdurat en aquesta: les masterclass, que donaven més força clínica 
als conceptes tractats durant les ponències del matí.

A la Jornada es va poder concloure que l’abordatge de les patologies neuromusculosquelètiques ens 
presenta un ampli ventall de possibilitats i tècniques, tant  invasives com conservadores. Malgrat 
aquest fet, aspectes tals com la prevenció, un bon diagnòstic, estratègies d’intervenció adequades, 
l’exercici físic, l’estabilitat emocional i un abordatge multidisciplinari de les mateixes, ajudaran a 
pal·liar-les i, fins i tot, a prevenir-ne l’aparició.

IV Jornada col·legial de Fisioteràpia neuromuscu
losquelètica
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Com a cloenda de la IV Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica, el passat 18 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.

Aquest any vam comptar amb la presència de la Dra. Roser Vallès, directora general d’Ordenació i 
Recerca en Salut del Departament de Salut; la Sra. Carme Canela, directora de Serveis Territorials de 
Benestar Social i Família de la demarcació de Barcelona; el Sr. Miguel Villafaina, president del CGCF 
i president del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía; i de presidents i degans d’altres col·legis 
professionals de Fisioteràpia d’Espanya així com de representants dels col·legis professionals 
catalans de logopèdia, psicòlegs, podòlegs i terapeutes ocupacionals.

Com és costum, es va fer entrega del Premi June Nystrom 2013, que va recaure en dos companys 
de professió estretament vinculats a l’àmbit docent de la Fisioteràpia: la Sra. Teresa Xipell i el Sr. 
Antoni Cabot, els quals van agrair, emocionats, el guardó.

Durant el Sopar, es va fer també el lliurament del Diploma per obtenció de doctorat a la Dra. Mercè 
Sitjà, que va agrair la invitació i el reconeixement públic per part del CFC.

Sopar Anual
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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 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 promoció de la salut dirigides 
a diferents col·lectius i en diversos àmbits.

Amb aquest objectiu, s’ha desenvolupat el projecte Formació per a 
Ajuntaments durant el curs escolar 2013 – 2014 i a través del qual 
s’estan realitzant 2 tipus de cursos:

•	 Higiene postural dels escolars 

•	 Exercici físic i prevenció de caigudes en gent gran 

Amb un total de 58 col·legiats inscrits a la borsa del projecte, es 
realitzaran cursos a tota la província de Girona, des de setembre 
de 2013 fins a juny de 2014.

Higiene postural dels escolars

Fins al moment i des del mes de setembre, s’han realitzat 48 
cursos d’Higiene postural dels escolars, en les quals han participat 
32 docents. 

Exercici físic i prevenció de caigudes en 
gent gran

Fins al moment i des del mes de setembre, s’han realitzat 2 cursos 
d’Exercici físic i prevenció de caigudes en gent gran, en els quals 
han participat 2 docents.
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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 l’auditoria 
corresponent a 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

EC-5221 / 10 MA-1681 / 10

Acció 2012 2013
No conformitats 10 37

Accions correctives i preventives 10 27

Font: Base de dades del Col·legi
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Acció 2012 2013
Queixes col·legiats 17 14

Queixes de ciutadans 1 0

Font: Base de dades del Col·legi

Acció 2012 2013
Suggeriments col·legiats 14 11
Suggeriments ciutadans 0 0

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

Junta de Govern
Les activitats de la Junta de Govern al llarg de l’any 2013, que podreu veure detallades tot seguit, han 
estat orientades, principalment, cap a tres àmbits d’actuació: l’àmbit professional, l’àmbit col·legial i 
l’àmbit de relacions institucionals amb les administracions públiques i associacions.

En referència a l’àmbit professional, destacarem el treball realitzat en el si del Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas (CGCF) pel que fa a la demanda d’especialitats en Fisioteràpia i l’entrada 
de dos membres de la nostra Junta de Govern al Comitè Executiu del CGCF, la vicepresidència del 
qual l’ostenta el nostre tresorer, Sr. Ramon Aiguadé. També volem destacar les diverses reunions 
mantingudes amb el Departament de Salut per assolir un conveni de col·laboració on el CFC sigui 
l’encarregat de donar l’acreditació sanitària als centres de Fisioteràpia de 100m2 o menys i així facilitar 
els tràmits als col·legiats que necessitin l’acreditació. Fer esment, també, de les reunions amb les 
direccions d’Inspecció i d’Acreditació Sanitària en la nostra tasca diària de la lluita contra l’intrusisme 
i el treball realitzat amb el Departament de Benestar Social i Família per parlar de la situació del 
fisioterapeuta a les residències geriàtriques.

En relació a l’àmbit col·legial, cal destacar la tasca realitzada pels 8 grups d’interès: Anoia, Vallès 
Occidental, Osona-Ripollès, Penedès, Terres de l’Ebre, Maresme, Alt Urgell i Vallès Oriental, que han 
seguit amb la seva activitat quotidiana, apropant el Col·legi als fisioterapeutes i a la població de les 
seves comarques.

Remarcar, com no podria ser d’altra manera, la tasca de les comissions i la seva vinculació amb el 
CFC en la preparació de seminaris pràctics gratuïts per als col·legiats, fent activitats de difusió de la 
Fisioteràpia per a la població emmarcades en el DiFT, així com resolent preguntes i dubtes que els 
col·legiats els hi dirigeixen referents a la seva tasca diària.

Comentar les 3 jornades realitzades en el decurs del 2013 començant per la XII Jornada Mediterrània de 
Fisioteràpia, celebrada el 17 de maig i enfocada al món de les afectacions neurològiques en geriatria i 
que va comptar amb la participació de fisioterapeutes provinents de diversos punts de l’arc mediterrani. 
Esmentar també la II edició de la Jornada Fisioteràpia, TiC i 2.0, celebrada el 28 de setembre i la qual, per 
primer cop, es va realitzar totalment en streaming, amb participants d’arreu del món com Xile, Mèxic, 
EUA, França, Veneçuela a més de companys de Catalunya i el País Valencià. Acabem citant la IV Jornada 
de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica, amb el format consolidat de ponències i masterclass, i amb la 
novetat de fer una conferència prejornada i un curs postjornada, amb ponents d’alt nivell internacional.  

Destacar, també, la tasca realitzada pels grups de treball d’aquàtica i arts escèniques. Els primers amb 
la seva formació semipresencial de Fisioteràpia aquàtica, amb molt bona acollida i, els segons, amb el 
que aviat serà la Guia d’arts escèniques.
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Dins d’aquest mateix àmbit, comentar la consolidació de la formació en línia del CFC, així com dels 
seminaris tècnics i la formació presencial, repartida arreu del territori, gràcies a la tasca constant de 
les seccions territorials.

Volem destacar la consolidació del nou model de celebració del Dia Mundial de la Fisioteràpia, el nostre 
DiFT, que va tenir lloc el 5 d’octubre a l’Arc de Triomf de Barcelona, i on la Fisioteràpia va sortir al 
carrer amb molt bona acollida per part del públic i participants.

Afegir la realització de les dues Assemblees Generals Ordinàries, celebrades, una, a la Secció Territorial 
de Tarragona i, l’altra, a la seu del Col·legi, a Barcelona. 

Dins de l’àmbit de relacions institucionals, remarcar el conveni bilateral amb el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, la intenció del qual és fer accions conjuntes dirigides a la 
població i oferir millors serveis als col·legiats. Citar també les esmentades reunions amb els diferents 
departaments de la Generalitat, així com el conveni amb l’Ajuntament de Lleida i la UdL.

Com a resum, comentar les més de 243 reunions i actes de representació que els membres de la Junta 
de Govern han realitzat durant aquest any, tant al nostre territori com a la resta d’Espanya, a més de 
les 12 reunions de Junta de Govern, les 49 de Junta Permanent i les dues reunions del Consell Social.

Data Hora Assumpte Representant CFC
08/01/13 17.00  h Visita clínica Figuerola M. Domingo / G. Liesa

09/01/13 19.00  h Reunió Junta de Govern

10/01/13 14.00  h Reunió amb DipSalut projecte formació 2013 M. Romera

14/01/13 17.30  h Reunió col·legiat Ferran Garcia Comitè organitzador

14/01/13 18.30  h Reunió Rafa Nadal DiFT 2013 Comitè organitzador

14/01/13 21.00  h Reunió GI V.Oriental G. Liesa

15/01/13 15.00  h Reunió RRAA Comitè organitzador

15/01/13 18.00  h Reunió assessors Comitè organitzador

16/01/13 19.00  h Reunió coordinadors de comissions M. Lari

18/01/13 17.30  h Reunió CPFCM M. Domingo / G. Liesa

19/01/13 tot el dia Reunió diferents col·legis a Madrid M. Domingo / G. Liesa

21/01/13 15.00  h Reunió DPO R. Alfonso G. Liesa

21/01/13 18.00  h Reunió Fisiosmundi R. Aiguadé

21/01/13 20.00  h Reunió DiFT 2013 R. Nadal

22/01/13 16.00  h Reunió Euses Ismael Martí Comitè organitzador

23/01/13 12.30 h Reunió David Serra R. Aiguadé

Agenda de la Junta de Govern
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Data Hora Assumpte Representant CFC
25/01/13 16.30 h Reunió DPO S. Quiñonero S. Quiñonero

28/01/13 10.00 h Reunió Projecte Formació DipSalut 2013 M. Romera

28/01/13 16.30 h Reunió DiFT 2013 Comitè organitzador / R. Nadal

30/01/13 13.30 h Reunió Elisa Universitat Moçambic Comitè organitzador

30/01/13 16.00 h Reunió Crític Comitè organitzador / informàtic

30/01/13 20.00 h Reunió preparació DiFT 2013 R. Nadal

04/02/13 16.30 h Visita regidor Ajuntament Lleida M. Domingo / R. Aiguadé

05/02/13 15.00 h Reunió RRAA Comitè organitzador

05/02/13 20.00 h Reunió preparació DiFT 2013 R. Nadal

06/02/13 15.45 h Reunió nova assessoria fiscal/laboral M. Domingo / R. Aiguadé

06/02/13 18.00 h Reunió candidata Comissió Oncologia M. Lari

06/02/13 19.00 h Reunió Junta de Govern Junta

07/02/13 14.00 h Reunió estructuració DiFT 2013 amb DJO R. Nadal

11/02/13 19.00 h Reunió Comitè Organitzador Geriatria B. Martínez / G. Liesa

12/02/13 14.00 h Reunió Noticiari R. Aiguadé / G. Liesa

12/02/13 20.00 h Reunió preparació DiFT 2013 R. Nadal

12/02/13 20.30 h Reunió Comissió Geriatria B. Martínez

13/02/13 16.00 h Reunió Associació Barcelona Salut M. Domingo / G. Liesa

13/02/13 16.00 h Reunió preparació Fisioteràpia social R. Donat / G. Liesa

13/02/13 17.00 h Gestions Tresoreria Associació Fòrum M. Romera

13/02/13 17.30 h Reunió assessor jurídic Junta permanent

13/02/13 19.00 h Reunió candidat Comissió AP M. Lari

15/02/13 21.00 h Reunió degà País Basc M. Domingo / R. Aiguadé

16/02/13 Reunió degans CGCF M. Domingo

18/02/13 14.00 h Reunió personal CFC G. Liesa

19/02/13 11.30 h Reunió  Ajuntament Lleida. Noemi Cierco, Lluïsa Conejos R. Aiguadé

19/02/13 18.00 h Reunió planificació DiFT13 R. Nadal

20/02/13 09.00 h Reunió Direcció Universitats M. Domingo / R. Aiguadé 

20/02/13 16.30 h Reunió DPO M.Cantarero Comitè organitzador

20/02/13 17.30 h Reunió representants ANC Comitè organitzador

22/02/13 13.00 h Reunió DiFT 2013 R. Nadal

25/02/13 17.00 h Reunió Junta Associació Fòrum M. Romera

27/02/13 13.30 h Reunió DPO ADPAC Comitè organitzador

27/02/13 15.30 h Reunió DPO Àrea Comunicació Comitè organitzador

27/02/13 17.00 h Reunió MC Mutual M. Domingo / G. Liesa

01/03/13 13.00 h Cloenda jornades científiques Blanquerna R. Aiguadé

01/03/13 18.00 h Reunió planificació DiFT13 R. Nadal

02/03/13 10.00 h Reunió anual Secció de Girona M. Romera

04/03/13 15.30 h Reunió Xavi Polo EMG Physiolux R. Aiguadé
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Data Hora Assumpte Representant CFC
04/03/13 18.00 h Reunió DiFT 2013 R. Nadal

05/03/13 15.00 h Reunió RRAA Comitè organitzador

06/03/13 19.00 h Reunió Junta de Govern Junta

07/03/13 18.00 h Reunió planificació DiFT13 R. Nadal

12/03/13 09.00 h Reunió vicerector UdL R. Aiguadé 

12/03/13 16.00 h Reunió Consell Social Comitè organitzador

13/03/13 11.00 h Reunió directora gral Dpt. Salut M. Inglés

13/03/13 19.00 h Reunió Seccions trimestral M. Romera

13/03/13 20.00 h Reunió Grup Arts Escèniques Comitè organitzador

15 i 16/3/2013 Jornades multidisciplinàries Geriatria B. Martínez

15/03/13 17.30 h Signatura conveni CPFCM M. Domingo

16/03/13 AG del CGCF M. Domingo / E. Cirera /  
M. Inglés / R. Donat / G. Liesa

18/03/13 17.00 h Reunió grup treball DipSalut M. Romera

19/03/13 18.00 h Reunió SCMS G. Liesa

20/03/13 13.00 h Participació tertúlia Cadena Ser Lleida R. Aiguadé

20/03/13 13.00 h Taula conclusions cronicitat IES M. Domingo

20/03/13 19.00 h Presentació primer Café Tertúlia solidària CFC-Fisiosmundi R. Donat 

22/03/13 18.00 h Reunió planificació DiFT13 R. Nadal

25/03/13 19.00 h Reunió cap d’Idea Innovación M. Domingo / G. Liesa

29/03/13 15.00 h Reunió planificació DiFT13 R. Nadal

03/04/13 15.00 h Jurat concurs fotografia UdL R. Aiguadé

03/04/13 19.00 h Reunió Junta de Govern

04/04/13 15.00 h Auditoria comptable R. Aiguadé

08/04/13 14.00 h Reunió Noticiari R. Aiguadé / G. Liesa

08/04/13 19.00 h Reunió planificació DiFT13 R. Nadal

09/04/13 15.00 h Reunió RRAA Comitè organitzador

10/04/13 17.00 h Reunió DiFT13 Designa Comitè organitzador / R. Nadal

11/04/13 18.00 h Reunió Ordre Francesa M. Domingo / R. Aiguadé

12/04/13 matí Assistència I Jornada Salut Informa TGN M. Inglés

13/04/13 matí Reunió anual Secció TGN M. Inglés

16/04/13 18.00 h Reunió planificació DiFT13 R. Nadal

17/04/13 16.00 h Reunió ACAP G. Liesa / R. Donat

17/04/13 16.00 h Reunió GI Seu d’Urgell/Col·legi Andorra M. Domingo / R. Aiguadé

17/04/13 19.00 h Segon Cafè Tertúlia solidària CFC-Fadei R. Donat

17/04/13 19.30 h Reunió trimestral comissions E. Cirera

18/04/13 10.00 h Reunió Comissió tècnica IES M. Domingo

18/04/13 18.00 h Alumni UAB R. Donat

19/04/13 16.00 h Reunió SienaCop projecte resp. social G. Liesa / R. Donat
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Data Hora Assumpte Representant CFC
20/04/13 tot el dia Jornada TiC i 2.0 Madrid M. Domingo

22/04/13 17.00 h Reunió  Howden Comitè organitzador

24/04/13 13.00 h Reunió Taula Lletrada R. Figueras

24/04/13 16.00 h Reunió CTSAC G. Liesa

24/04/13 16.00 h Reunió Wirs M. Domingo

25/04/13 18.00 h Reunió planificació DiFT13 R. Nadal

26/04/13 17.00 h Presentació xerrada CPFCM G. Liesa

27/04/13 10.00 h Reunió degans CGCF M. Domingo

29/04/13 17.00 h Reunió Junta Associació Fòrum M. Romera

02/05/13 09.30 h Assistència Pla d’Aparell Locomotor M. Inglés

05/05/13 14.00 h Reunió planificació DiFT13 R. Nadal

06/05/13 15.00 h Reunió RRAA Comitè organitzador

06/05/13 17.00 h Jornada Dpt. Justícia col·legis professionals M. Domingo

06/05/13 19.00 h Reunió Junta de Govern

07/05/13 10.00 h Reunió revista Catsalut TGN M. Inglés

07/05/13 16.00 h Signatura conveni El 9 Esportiu-CFC M. Domingo

09/05/13 Reunió planificació DiFT13 R. Nadal

09/05/13 10.00 h Reunió CSD Madrid M. Domingo

11/05/13 10.00 h Eleccions CGCF M. Domingo / M. Inglés / 
R. Aiguadé / G. Liesa / R. Donat

13/05/13 17.00 h Reunió col·legiat 9329 material electro Comitè organitzador

14/05/13 20.30 h Reunió GI Maresme G. Liesa

15/05/13 13.30 h Reunió planificació DiFT13 R. Nadal

15/05/13 16.00 h Reunió Fundació Sant Pere Claver R. Donat

15/05/13 16.00 h Reunió DJO Comitè organitzador

15/05/13 17.00 h Reunió Designa Comitè organitzador

15/05/13 19.00 h Tercer Cafè Tertúlia CFC-NPh R. Donat

16/05/13 19.00 h Entrega premi serveis mèdics Barça M. Domingo 

17/05/13 Jornada Mediterrània 

22/05/13 17.00 h Reunió ACEFIC Comitè organitzador

24/05/13 16.00 h Reunió Skype col·legiada Sandra Moreno G. Liesa

27/05/13 15.00 h Reunió Àrea de Comunicació G. Liesa

27/05/13 20.00 h Reunió Comissió Acupuntura G. Liesa

28/05/13 14.30 h Dinar-Reunió Sr. Albert Núñez M. Domingo 

29/05/13 19.00 h Reunió comitè Jornades Multidisciplinàries de Geriatria B. Martínez / G. Liesa

03/06/13 14.00 h Reunió Noticiari R. Aiguadé / G. Liesa

03/06/13 9 a 20 h Supervisió curs en línia aquàtica R. Donat

05/06/13 11.00 h Reunió Creu Roja R. Donat

05/06/13 16.30 h Reunió president ECOM G. Liesa
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Data Hora Assumpte Representant CFC
05/06/13 10.00 h Reunió revista CatSalut TGN M. Inglés

05/06/13 19.00 h Reunió Junta de Govern

06/06/13 17.00 h Assemblea general Associació Intercol·legial M. Inglés

10/06/13 9 a 20 h Supervisió curs en línia projectes associatius Fisioteràpia R. Donat

11/06/13 15.00 h Reunió RRAA Comitè organitzador

12/06/13 18.30 h Reunió trimestral de les seccions M. Romera / M. Domingo /  
R. Aiguadé / M. Inglés / G. Liesa

12/06/13 20.00 h AG del CFC a TGN Junta de Govern

17/06/13 19.00 h Assistència acte graduació Blanquerna M. Giné

18/06/13 17.30 h Reunió i Assemblea de la SCMS G. Liesa

19/06/13 19.00 h Quart Cafè Tertúlia solidària CFC-Sathi-Sansar R. Donat

19/06/13 19.00 h Reunió GI Osona-Ripollès Comitè organitzador

20/06/13 19.15 h Reunió col·legiada Cristina Puig B. Martínez

26/06/13 19.30 h Reunió coordinadors comissions E. Cirera

26/06/13 19.30 h Signatura conveni Col·legi d’Andorra M. Domingo

28/06/13 tot el dia Reunió secretari CPFCM G. Liesa

29/06/13 10.30 h AG Ordinària del CGCF M. Domingo / R. Aiguadé / 
E. Cirera / R. Donat / G. Liesa

01/07/13 16.00 h Reunió grup treball DipSalut M. Romera

01/07/13 19.00 h Reunió comitè org. jornades Multidisciplinàries de Geriatria B. Martínez / G. Liesa

02/07/13 12.00 h Reunió Brodas Bross R. Nadal

03/07/13 19.00 h Reunió Junta de Govern

05/07/13 tot el dia Inauguració nova seu Col·legi Galicia M. Domingo

08/07/13 12.00 h Reunió manager Santi Millán DiFT 2013 R. Nadal

09/07/13 16.00 h Reunió Montse Gironès projecte gAmis G. Liesa

10/07/13 16.30 h Reunió DiFT 2013 Comitè organitzador / R. Nadal / 
Designa

10/07/13 19.00 h Cloenda curs Gimbernat M. Domingo

12/07/13 10.00 h Reunió Mutualitat de Futbolistes-Sr. Miquel Pardo M. Domingo

12/07/06 10.00 h Reunió revista CatSalut TGN M. Inglés

15/07/13 12.00 h Reunió DipSalut M. Romera / R. Figueras

15/07/13 15.00 h Reunió RRAA Comitè organitzador

18/07/13 11.30 h Reunió al Dpt. Salut - Dr. Carles Constante M. Domingo / M. Inglés

18/07/13 13.00 h Reunió Dpt. Salut. Ordenació sanitària Sra. Roser Vallès M. Domingo / M. Inglés

23/07/13 14.00 h Reunió Noticiari R. Aiguadé / G. Liesa

24/07/13 16.00 h Reunió Crític Comitè organitzador

24/07/13 17.00 h Reunió UIC càtedra Fisioteràpia M. Domingo

24/07/13 19.00 h Reunió Junta de Govern Junta de Govern

29/07/13 12.30 h Reunió Secretaria Dpt. Justícia M. Domingo

29/07/13 19.30 h Reunió grup aquàtica G. Liesa
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Data Hora Assumpte Representant CFC
03/09/13 12.00 h Reunió Fatec projecte exclusió social G. Liesa

04/09/13 11.00 h Reunió empresa Thinket M. Inglés

04/09/13 14.30 h Reunió Xavier Bel M. Domingo / G. Liesa

04/09/13 19.00 h Reunió coordinadors comissions E. Cirera

06/09/13 11.00 h Reunió Antoni Rocamora Idec Pompeu Fabra M. Domingo

09/09/13 09.30 h Reunió representants SOC M. Domingo

09/09/13 15.00 h Reunió RRAA Comitè organitzador

09/09/13 19.00 h Reunió Junta de Govern

10/09/13 16.00 h Reunió assessor jurídic i assessor laboral/fiscal Comitè organitzador

10/09/13 18.00 h Reunió DiFT 2013 Comitè organitzador

11/09/13 11.30 h Acte 11 de setembre Parc Ciutadella M. Domingo

13/09/13 16.00 h Reunió secretari CPFCM Skype G. Liesa

16/09/13 19.00 h Reunió comitè jornades Geriatria COIB G. Liesa/B. Martínez

18/09/13 tot el dia Seminari tècnic + Reunió Secció Lleida R. Aiguadé

21/09/13 tot el dia Jornada 2.0 Col·legi Andalusia M. Domingo

23/09/13 14.00 h Reunió Noticiari R. Aiguadé / G. Liesa

25/09/13 12.00 h Reunió acreditació sanitària J. Crespo / R. Alfonso

25/09/13 18.00 h Reunió Amics Gent Gran G. Liesa / R. Donat

26/09/13 18.00 h Reunió degà ICAB M. Domingo

27/09/13 12.00 h Reunió Fundació Isidre Esteve E. Cirera

27/09/13 tot el dia Jornada Intrusisme Col·legi Andalusia M. Domingo

28/09/13 Jornada 2.0 R. Donat

28/09/13 tot el dia Jornada Col·legi País Basc R. Aiguadé

01/10/13 19.00 h Reunió trimestral de seccions M. Romera / G. Liesa

02/10/13 16.00 h Reunió Jordi Vilaró R. Donat / R. Aiguadé

03/10/13 14.00 h Formació control personal G. Liesa

04/10/13 11.00 h Reunió INEFC Sr. Boixeda M. Domingo

05/10/13 DiFT

08/10/13 19.00 h Reunió Junta de Govern

14/10/13 15.00 h Reunió RRAA Comitè organitzador

15/10/13 16.00 h Reunió Consell Social Comitè organitzador

15/10/13 19.00 h Reunió amb Agustí Acosta Comitè organitzador

16/10/13 16.00 h Reunió Creu Roja G. Liesa / R. Donat

18/10/13 Jornada NME i Sopar CFC

19/10/13 Reunió degans CGCF M. Domingo

22/10/13 17.00 h Reunió  Howden Comitè organitzador

23/10/13 10.00 h Signatura conveni UdL M. Domingo / R. Aiguadé

23/10/13 19.00 h Presentació llibre Anna Velázquez M. Domingo / R. Aiguadé

28/10/13 tot el dia Auditoria interna
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Data Hora Assumpte Representant CFC
29/10/13 16.00 h Reunió COPLEFC Comitè organitzador

29/10/13 16.00 h Reunió Skype secretari CPFCM G. Liesa

30/10/13 16.00 h Reunió seu Creu Roja R. Donat

06/11/13 16.00 h Informe valoració curs en línia R. Donat

12/11/13 15.00 h Reunió RRAA Comitè organitzador

13/11/13 19.00 h Reunió Junta de Govern

15/11/13 tot el dia Jornada Geriatria Madrid G. Liesa

16/11/13 AG del CGCF M. Domingo / R. Aiguadé / 
E. Cirera / R. Donat / G. Liesa

18/11/13 19.00 h Reunió Comitè organitzador multigeriatria G. Liesa/B. Martínez

19/11/13 16.00 h Reunió informativa Benestar Social i Família M. Domingo / G. Liesa

20/11/13 16.00 h Reunió UVic FUB definició rol fisioterapeuta M. Domingo

20/11/13 16.30 h Reunió seu ECOM G. Liesa / R. Donat

20/11/13 19.00 h Reunió Fundació Arrels R. Donat / G. Liesa

20/11/13 21.00 h Reunió Secció Territorial de Girona M. Romera

22/11/13 tot el dia Ponència en Jornades Fuenlabrada M. Domingo

23/11/13 09.00 h Inauguració Congrés SCBF M. Domingo

26/11/13 17.00 h Reunió Roberto de Nasimento M. Domingo

27/11/13 19.00 h Reunió trimestral coordinadors comissions E. Cirera / G. Liesa

27/11/13 19.00 h Reunió col·legis afectats retallades Benestar Comitè organitzador

28/11/13 19.30 h Torronada Secció Lleida R. Aiguadé

29/11/13 matí Reunió Carme Casajuana M. Domingo

29/11/13 16.00 h Reunió Skype secretari CPFCM G. Liesa

04/12/13 16.00 h Reunió Creu Roja R. Donat

04/12/13 17.00 h Reunió COPC associacions M. Domingo / G. Liesa

04/12/13 19.00 h Reunió Junta de Govern

10/12/13 15.00 h Reunió RRAA Comitè organitzador

10/12/13 17.00 h Reunió Fisioclick M. Domingo

10/12/13 18.00 h Reunió Lourdes Macias Comitè organitzador /  
M. Romera

10/12/13 19.30 h Reunió Comissió Geriatria B. Martínez / E. Cirera / G. Liesa

11/12/13 19.00 h Reunió col·legis Benestar M. Domingo / G. Liesa

16/12/13 13.30 h Reunió consellera Benestar G. Liesa

17/12/13 19.00 h Reunió col·legis retallades Benestar M. Domingo / G. Liesa

18/12/13 18.00 h Reunió seccions territorials M. Romera

18/12/13 19.00 h Reunió assessor jurídic per Crític Comitè organitzador

18/12/13 20.00 h AG CFC Junta

56



memòria 2013

activitats del col·legi

Comissions col·legials

Comissió d’Atenció Primària

Comissió de Fisioteràpia 
Neuromusculosquelètica

•	 Coordinador: 
Xavier Sala

•	 Xavier Labraca 
•	 Isabel Salvat 
•	 Rafel Donat 
•	 Vicenç Punsola 
•	 Mercè Vila 

•	 Coordinador:  
Alexandre Bel

•	 Carlos Jariod 
•	 Cèlia Olasolo 

•	 Coordinador: 
Tomàs Tegiacchi

•	 Sotscoordinador:  
Josep M. Charles

Membres:

Membres:

Membres:

•	 Anna Sauri 
•	 Nerea Huarte-Mendicoa 

•	 Andreu Esteve

•	 Marc Lari 
•	 Ana Maria Márquez 
•	 Leandro Gutman
•	 M. Ángel Martínez 
•	 Luis Paz 

•	 Sònia Agramunt
•	 Judith Raventós 

(fins a mitjans de 2013)

Comissió d’Acupuntura
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activitats del col·legi

Comissió de Geriatria

Comissió d’Hipoteràpia

Comissió d’Ob.U.Gi

•	 Coordinadora:  
Benilde Martínez

•	 Ana M. Barrios 
•	 Juan A. Millaruelo
•	 M. del Carmen Macià 

(fins agost de 2013)

•	 Coordinadora:  
Teresa Xipell

•	 Núria Pastallé

•	 Coordinadora: 
Stephanie Kauffmann

•	 Roser Picas 
•	 Anna M. Abello 
•	 Gemma Formiga 
•	 Inés Ramírez 
•	 Patrícia Vidal 

Membres:

Membres:

Membres:

•	 Íngrid Silvestre 
(fins setembre de 2013)

•	 David Parro 
(fins setembre de 2013)

•	 Joan Torras 
(fins setembre de 2013)

•	 Eloïsa Martínez
•	 Laura Pérez

•	 Gemma Piñol 
•	 Laia Blanco
•	 Eva M. Hernando
•	 Sandra Sancho
•	 Blanca Solé 
•	 Carla Macau
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activitats del col·legi

Comissió d’Oncologia

Comissió de Pediatria

Comissió de Fisioteràpia Respiratòria

•	 Coordinadora:  
Hermínia Garcia 

•	 Sotscoordinadora:  
Carolina Garcia

•	 Montserrat Gironès
•	 Àngels Pallàs 

•	 Coordinadora: 
Lourdes Macias

•	 Joaquim Fagoaga
•	 Ascensión Martín
•	 Marta Casbas
•	 Lucia de los Santos

•	 Coordinadora:  
Inmaculada Castillo

•	 Teresa Bladé 
•	 Susana Mena 
•	 Marta Sabaté

Membres:

Membres:

Membres:

•	 Cristina Pallarols
•	 Anna Boza 
•	 Pedro Mulero
•	 Antoni Grau
•	 M. Àngels Pera 

(fins març de 2013)

•	 Alicia Manzanas
•	 Joaquim Sàrrias
•	 Sergi Nogués
•	 Carles Albert Montserrat 

(fins a mitjans de 2013)

•	 Elena Gimeno 
•	 Joan Daniel Martí
•	 Helena Canela
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activitats del col·legi

Comissió de Neurologia

Comissió de Veterinària

•	 Coordinadora:  
Eva Cirera

•	 Eulàlia Serra
•	 Joan Romero
•	 Eva Oliva 
•	 Aina Homar
•	 Marta Puig 

•	 Coordinador: 
Antoni Ramón

•	 Marta Saula 
•	 Marta Subirats

Membres:

Membres:

•	 Alba Safont
•	 Letícia Gómez 
•	 Bernat Planas 
•	 Anna Mauri
•	 Sandra Roca
•	 Marta Sanchez

•	 Maria Gil 
•	 Marina Sepúlveda
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activitats del col·legi

Activitats de les comissions col·legials:

Comissió d’Acupuntura

•	 Taller pràctic de digitopuntura per al DiFT 2013 (Barcelona, 5 d’octubre de 2013)

•	 Seminari Tècnic d’YNSA, Craniopuntura del Dr. Yamamoto (Barcelona, 30 de novembre de 2013)

Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica

•	 Seminari Tècnic Reeducant la sedestació (Igualada, 19 de gener de 2013)

•	 Seminari Tècnic Reeducant la sedestació (Lleida, 26 de gener de 2013)

•	 Conferència Abordatge de la síndrome de dolor miofascial a l’espatlla (Girona, 2 de març de 2013)

•	 Curs de Fisioteràpia conservadora de la síndrome de dolor miofascial (Barcelona, 19, 20, 26 i 27 
d’abril de 2013)

•	 Curs de Fisioteràpia conservadora de la síndrome de dolor miofascial (Tarragona, 14, 15, 28 i 29 
de juny de 2013)

•	 Curs d’Abordatge amb punció seca de la síndrome del dolor miofascial (Barcelona, 20, 21 de 
setembre, i 4 i 5 d’octubre de 2013)

•	 Taller d’estiraments per al DiFT 2013 (Barcelona, 5 d’octubre de 2013)

•	 IV Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica (Barcelona, 18 d’octubre de 2013)

•	 Seminari Tècnic Reeducant la sedestació (Vic, 9 de novembre de 2013)

•	 Conferència Abordatge de la síndrome de dolor miofascial a l’espatlla (Mataró, 14 de desembre 
de 2013)

•	 Desenvolupament del projecte CIF

Comissió d’Atenció Primària

•	 Taller Cuidem l’esquena per al DiFT 2013 (Barcelona, 5 d’octubre de 2013)

•	 Desenvolupament del projecte CIF 

61



activitats del col·legi

Comissió de Geriatria

•	 Ponència Teràpia assistida amb animals a la XII Jornada Mediterrània de Fisioteràpia (Barcelona, 
17 de maig de 2013)

•	 Desenvolupament del projecte CIF 

•	 Enquesta sobre la situació actual de la geriatria

Comissió d’Hipoteràpia

•	 Conferència De la hipoteràpia com a tractament al paraeqüestre-competició paralímpica per al 
DiFT 2013 (Barcelona, 5 d’octubre de 2013)

•	 Està treballant en el consentiment informat en hipoteràpia

Comissió d’Ob.U.Gi

•	 Curs de Fisioteràpia obstètrica. Embaràs i part. Preparació a la maternitat (Barcelona, 1, 2, 22, 23 
de març , 12 i 13 d’abril de 2013)

•	 Curs de Fisioteràpia uroginecològica. Postpart i Fisioteràpia de les disfuncions del sòl pelvià 
(Barcelona, 7, 8, 14, 15 de juny, 5 i 6 de juliol de 2013)

•	 Taller de Fisioteràpia en el sòl pelvià per al DiFT 2013 (Barcelona, 5 d’octubre de 2013)

•	 Seminari Tècnic de reprogramació abdominal (Barcelona, 26 d’octubre de 2013)

•	 Seminari Tècnic de reprogramació abdominal (Tarragona, 26 d’octubre de 2013)

•	 Seminari Tècnic de reprogramació abdominal (Lleida, 26 d’octubre de 2013)

•	 Seminari Tècnic de reprogramació abdominal (Girona, 26 d’octubre de 2013)

•	 Publicació d’articles al diari El 9 Esportiu

•	 Enquesta per avaluar el grau d’incontinència urinària i afectació en la qualitat de vida

•	 Desenvolupament del projecte CIF

Comissió d’Oncologia

•	 Taller d’exercicis durant la quimioteràpia: MOU-TE per al DiFT 2013 (Barcelona, 5 d’octubre de 2013)

•	 Taller pràctic sobre la marxa nòrdica per al DiFT 2013 (Barcelona, 5 d’octubre de 2013)

•	 Desenvolupament del projecte CIF

62



memòria 2013

activitats del col·legi

Comissió de Pediatria

•	 Taller pràctic circuit amb obstacles per a cadires de rodes infantils per al DiFT 2013 (Barcelona, 5 
d’octubre de 2013)

•	 Curs-taller de Fisioteràpia respiratòria en pediatria (Barcelona, 9, 16 i 23 de novembre de 2013)

•	 Desenvolupament del projecte CIF

Comissió de Fisioteràpia Respiratòria

•	 Participació al programa de prevenció i atenció a la cronicitat a l’Institut Estudis de la Salut (IES, 
abril de 2013)

•	 Curs-taller d’Introducció a la Fisioteràpia respiratòria en geriatria (Girona, 24, 25 i 26 de maig de 
2013)

•	 Seminari Tècnic de Suport Instrumental en Fisioteràpia Respiratòria (Barcelona, 27 de juny de 
2013)

•	 Taller pràctic sobre Fisioteràpia Respiratòria per al DiFT 2013 (Barcelona, 5 d’octubre de 2013)

•	 Curs-taller d’Introducció a la Fisioteràpia respiratòria en geriatria (Vilafranca del Penedès, 25, 26 
i 27 d’octubre de 2013)

•	 Col·laboració en un programa de ràdio sobre l’MPOC (13 de maig de 2013)

•	 Desenvolupament del projecte CIF

•	 Creació del Registre d’Aspiracions de Secrecions

Comissió de Neurologia

•	 Col·laboració a la XII Jornada Mediterrània de Fisioteràpia (Barcelona, 17 de maig de 2013)

•	 Activitat Fisioteràpia i l’esport per al DiFT 2013 (Barcelona, 5 d’octubre de 2013)

•	 Realització d’un protocol d’exclusió social

•	 Desenvolupament del projecte CIF
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activitats del col·legi

Seccions territorials
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-, 
el 7 d’octubre de 2013 es va iniciar la convocatòria pública per a la renovació dels membres de les tres 
seccions territorials, disposant de 15 dies per presentar la documentació corresponent a la renovació 
o a la sol·licitud. 

Finalitzat el termini, i amb data 13 de novembre de 2013, la Junta de Govern del CFC acorda l’acceptació 
de les candidatures presentades, quedant organitzades, les seccions, de la següent manera:

Secció Territorial de Girona

Secció Territorial de Lleida

•	 Coordinadora:  
Alba Resplandis

•	 Sotscoordinadora:  
M. del Carme Casellas

•	 Laura Xargay 
•	 Xavier Sala 

(fins novembre de 2013)

•	 David Sánchez 

•	 Coordinadora:  
Diana Martorell 

•	 Sotscoordinadora: 
Noemí Bravo

•	 Judith Almazan 

Membres:

Membres:

•	 Maria Oliva 
•	 Sílvia Serra 

(a partir de novembre de 2013)

•	 Núria Fuentes 
(a partir de novembre de 2013)

•	 Ester Aranda 
(a partir de novembre de 2013)

•	 Núria Cortada 
•	 Carol Naudí 
•	 Marta Giralt
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activitats del col·legi

Secció Territorial de Tarragona

•	 Coordinadora: 
Eva Hernando

•	 Sotscoordinador: 
Antonio Maria Maya

•	 Jordi Jové 

Membres:

•	 Cristina Bofarull 
•	 Sònia Vilanova 

(fins novembre de 2013)

•	 Francisco Cobos 
(a partir de novembre de 2013) 

Activitats de les seccions territorials:

Secció Territorial de Girona

•	 Reunió Anual de la Secció (Girona, 2 de març de 2013)

•	 Abordatge de la síndrome de dolor miofascial a l’espatlla (Girona, 2 de març de 2013)

•	 I Jornada d’Esport Femení de Girona (Girona, 10 de març de 2013) 

•	 Curs de suport vital bàsic i desfibril·lació externa semiautomàtica (Girona, 13 d’abril de 2013)

•	 Mitja Marató Ciutat de Girona (Girona, 5 de maig de 2013)

•	 Curs-taller d’introducció a la Fisioteràpia Respiratòria en Geriatria (Girona, 24, 25 i 26 de maig 
de 2013)

•	 La Secció assisteix al Curs de factors de risc psicosocial en el sector sanitari gironí, organitzat pel 
Fòrum Sanitari (Girona, 17 de juny de 2013)

•	 Curs introductori a l’exercici terapèutic cognoscitiu. Mètode Perfetti (Girona, 19 i 20 de juliol 
de 2013)

•	 Copa d’Espanya de Marató de Piragua (Banyoles, 14 i 15 d’agost de 2013)

•	 Obertura de la Borsa de Treball als ajuntaments amb els cursos d’Higiene Postural i d’Exercici 
físic i prevenció de caigudes (setembre de 2013)

•	 Participació al DiFT 2013 (Barcelona, 5 d’octubre de 2013)

•	 Seminari Tècnic de Reprogramació abdominal (Girona, 26 d’octubre de 2013)

•	 Curs d’Atenció centrada en la persona i bones pràctiques en residències i centres de dia per a 
persones grans en situació de dependència. Una mirada des de la Fisioteràpia (Girona, 14 i 15 de 
desembre de 2013)

•	 Cursa de Sant Silvestre (Girona, 31 de desembre de 2013)

•	 Col·laboració anual a la Revista Fòrum del Fòrum Sanitari 
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activitats del col·legi

Secció Territorial de Lleida

•	 Seminari Tècnic de sedestació (Lleida, 23 de gener de 2013)

•	 VI Esmorzar-Col loqui: Tractament de la disfunció temporomandibular / Reunió anual de la Secció 
(Lleida, 23 de febrer de 2013)

•	 Cursa dels Bombers (Lleida, 7 d’abril de 2013)

•	 Cursa dels Templers (Lleida, 16 de juny de 2013)

•	 Seminari Tècnic de tècniques de diagnòstic palpatori muscular (Lleida, 18 de setembre de 2013)

•	 Participació al DiFT 2013 (Barcelona, 5 d’octubre de 2013)

•	 I Torronada-Col·loqui: Del dolor agut al dolor crònic. Mecanismes neurofisiològics i Fisioteràpia 
(Lleida, 28 de novembre de 2013)

Durant l’any 2013 la Secció Territorial de Lleida va suspendre dos cursos de formació que estaven 
planificats, per manca d’assistents:

•	 Curs de suport vital bàsic i desfibril·lació externa semiautomàtica (Lleida, abril de 2013) 

•	 Curs de massatge infantil (Lleida, abril de 2013) 

Secció Territorial de Tarragona

•	 Trobada Professional. Abordatge multitècnic de la fuetada cervical / Reunió anual de la Secció 
(Tarragona, 13 d’abril de 2013) 

•	 Seminari Tècnic d’estabilització cervical (Tarragona, juliol de 2013)

•	 Cursa d’Orientació del Club Montsant (Rojals - Montblanc, 14 i 15 setembre de 2013)

•	 Participació al DiFT 2013 (Barcelona, 5 d’octubre de 2013)

•	 22a Edició de la Mitja Marató de Tarragona (Tarragona, 24 de novembre de 2013)

•	 Col·laboració anual al Butlletí informatiu Regió Sanitària Camp de Tarragona – Salut Informa

Durant l’any 2013 la Secció Territorial de Tarragona va suspendre tres cursos de formació que estaven 
planificats, per manca d’assistents:

•	 Curs-taller de Fisioteràpia respiratòria en pediatria (Tarragona, març de 2013) 

•	 Curs introductori al tractament de la disfunció de l’articulació temporomandibular (Tarragona, 
maig de 2013) 

•	 Curs de Fisioteràpia conservadora de la síndrome de dolor miofascial (Tarragona, juny de 2013) 
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activitats del col·legi

Grups d’interès

•	 Interlocutora: 
Montserrat Sansa 

•	 Laura Gràcia 
•	 Míriam Bellido 

•	 Interlocutor/a:
 ◦ Teresa Salgado 

(fins maig de 2013)

 ◦ David Barranco 
(a partir de maig de 2013)

•	 Maria Vidal 

Membres:

Membres:

•	 Neus Carmona
•	 Sandra Serra 

•	 Jordi Campo 
•	 Cristina Martí 
•	 Laura Trullols 
•	 Silvia Alavedra 
•	 Ana Jiménez

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
de l’Alt Urgell

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
de l’Anoia

•	 Interlocutor: 
Enric Cortés

•	 Miguel Ángel Martínez 
•	 Lurdes Sanclemente 

Membres:

•	 Miquel Ferrer 
•	 Júlia Viedma 
•	 Judith Estivill

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Maresme
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activitats del col·legi

•	 Interlocutora:  
Núria Coral 

•	 Mònica Garcia 
•	 Núria Vidal 
•	 Laura Márquez 

•	 Interlocutora:  
Cinta Mestre 

•	 Patrícia Rebull 
•	 M. Dolors Gràcia 
•	 Jesús Miralles 
•	 M. José Villalba 

Membres:

Membres:

•	 Susana Valera 
•	 Laura Ventosa 
•	 Maria Gualda 

•	 Zaida Velásquez 
•	 Alba Aixendri 
•	 M. Jesús Arrufat 
•	 Yolanda Borràs 
•	 Joan Riba 

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Penedès

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
de les Terres de l’Ebre

•	 Interlocutora: 
Eva Cirera

•	 Roberta Ghedina
•	 Mercè Roger

Membres:

•	 Cristina Font
•	 Pep Ortiz
•	 Anna Escribà

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
d’Osona i el Ripollès
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•	 Interlocutor:  
Joaquin Hernández

•	 Martí Gisbert
•	 Mercè Puigvert

•	 Interlocutora:  
Helena Grau 

•	 Ernest Ramon
•	 Josep Galvany
•	 Susanna Riera
•	 Ana Velázquez

Membres:

Membres:

•	 Sebastià Paredes
•	 Verònica Roura
•	 José Miguel Aguililla

•	 Romà Cutrina
•	 Diana Méndez
•	 Meritxell Seuma
•	 Berta Mercader
•	 Elisenda Jané

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Vallès Occidental

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Vallès Oriental

Activitats dels grups d’interès:

•	 Seminari Tècnic de sedestació (GI de l’Anoia, Igualada, 19 de gener de 2013)

•	 Cicle de conferències Terap(i)tast (GI del Penedès):

 ◦ La comprensió en l’àmbit de la psicologia (Vilafranca del Penedès, 16 de gener de 2013)

 ◦ Treball en equip en la disfunció temporomandibular: Fisioteràpia i odontologia (Vilobí del 
Penedès, 1 de juny de 2013)

 ◦ Actualització en biomecànica i ortesis del peu en l’àmbit de la podologia (Vilafranca del Penedès, 
15 de novembre de 2013)

•	 Curs introductori a les tècniques de neurodinàmica (GI de les Terres de l’Ebre, Tortosa, 22, 23, i 
24 de febrer de 2013)

•	 Cursa de Muntanya dels 7 cims (GI del Penedès, Sant Jaume de Montagut, 5 de maig de 2013)

•	 Cursa Escanyabocs (GI de l’Alt Urgell, La Seu d’Urgell, 25 i 26 de maig de 2013)

•	 Seminari Tècnic de Teràpia Assistida per Animals (GI de les Terres de l’Ebre, Tortosa, 1 de juny 
de 2013)

•	 12h de Volei dels Monjos (GI del Penedès, Els Monjos, 29 de juny de 2013)
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activitats del col·legi

•	 6a edició del Sopar de la Professió (GI de l’Anoia, Igualada, 18 d’octubre de 2013)

•	 Curs-Taller d’introducció a la Fisioteràpia respiratòria en geriatria (GI del Penedès, Vilafranca del 
Penedès, 25, 26 i 27 d’octubre de 2013)

•	 Sopar de Fisioterapeutes de l’Anoia (GI de l’Anoia, Igualada, 8 de novembre de 2013)

•	 Conferència Introducció a la Fisioteràpia 2.0 (GI de l’Anoia, Igualada, 8 de novembre de 2013)

•	 Seminari Tècnic de sedestació (GI de l’Osona i el Ripollès, Vic, 9 de novembre de 2013)

•	 7è Sopar Anual de Fisioterapeutes del Penedès (GI del Penedès, Vilafranca del Penedès, 15 de 
novembre de 2013)

•	 Conferència Abordatge de la síndrome de dolor miofascial a l’espatlla (GI del Maresme, Mataró, 
14 de desembre de 2013)

•	 Activitat de psicomotricitat infantil per recaptar fons per a La Marató de TV3 (GI de l’Alt Urgell, La 
Seu d’Urgell, 15 de desembre de 2013)
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Grups de treball

•	 Coordinador:  
Xavier Bel

•	 Coordinadora: 
Esther Mur

•	 Eva Cirera
•	 Montse Ferrer

•	 Coordinadora: 
Anna Velázquez

•	 Maialen Araolaza
•	 M. Carmen Carrasco
•	 Manuel Escobar

Membres:

Membres:

Membres:

•	 Rafel Nadal
•	 Anna Verdú

•	 Marta Pugés
•	 Felipe Ruiz
•	 Esther Sardà
•	 Pablo Ventura

Grup de Treball d’Alteracions  
Vasculars Cerebrals

Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica

Grup de Treball en Arts Escèniques
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Activitats dels grups de treball:

•	 En procés d’elaboració d’una guia de consens sobre el tractament dels malalts que han patit AVC 
(GT d’AVC)

•	 Curs de formació semipresencial d’iniciació a la teràpia aquàtica (GT de Fisioteràpia Aquàtica, 
Vilassar de Mar, maig-juny de 2013)

•	 Segona edició del Curs introductori a la teràpia aquàtica per a embarassades (GT de Fisioteràpia 
Aquàtica, Barcelona, 28 de setembre de 2013)

•	 En procés d’elaboració de la Guia de fisioteràpia en arts escèniques (GT en Arts Escèniques)
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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:

2012 2013

Salaris
Retribució 

bruta
Deducció 

IRPF
Net 

percebut
Retribució 

bruta
Deducció 

IRPF
Net 

percebut
Cap Administració i  
Finances 52.705,10 € 13.703,35 € 37.466,65 € 52.707,80 € 13.702,69 € 39.005,11 €

Cap Desenvolupament 
Professional 21.451.59 € 2.584,58 € 18.867,01 € 28.551,60 € 3.711,33 € 24.840,27 €

Cap Comunicació i 
Relacions institucionals 35.092,86 € 7.018,76 € 28.074,10 € 33.680,94 € 6.398,75 € 27.282,19 €

Àrea Desenvolupament 
Professional 1 33.412,35 € 6.348,15 € 27.064,20 € 33.680,94 € 6.398,16 € 27.282,78 €

Àrea Desenvolupament 
Professional 2 13.637,76 € 1.996,80 € 11.640,96 € 12.879,31 € 1.704,44 € 11.174,87 €

Àrea Informàtica 28.977,75 € 5.031,00 € 23.946,75 € 28.314,00 € 4.530,24 € 23.783,76 €

Àrea Comunicació 20.030,40 € 2.062,83 € 17.9678,57€ 20.245,68 € 1.823,12 € 18.422,56 €

Àrea Comptabilitat 22.351,00 € 3.352,71 € 18.998,29 € 25.851,00 € 4.393,72 € 21.457,28 €

Administratiu - ADP 10.925,86 € 218,51 € 10.707,35 € 10.130,75 € 202,62 € 9.928,13 €

Administratiu – AC1 29.716,80 € 4.583,95 € 25.132,85 € 27.451,80 € 3.624,00 € 23.827,80 €

Administratiu – AC2 20.759,31 € 2.437.83 € 18.321,48 € 21.197,40 € 1.907,38 € 19.290,02 €

Administratiu – AC3 21.341,40 € 2.840,29 € 18.501,11 € 21.197,40 € 2.542,66 € 18.654,74 €

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

Seguretat Social
Seguretat Social 100.760,73 € 104.984,56 €

Formació personal
Formació personal 290,40 € 2.970,34 €

Prevenció riscos laborals
Prevenció riscos laborals 1.925,67 € 1.358,02 €

Altres despeses personal
Premis casament 600,00 € 600,00 €

Pòlissa accidents 0,00 € 1.281,59 €

98



memòria 2013

dades financeres

Junta de Govern

Conforme s’estableix a 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, a l’exercici 2013, 
les retribucions de la Junta de Govern han estat de 164.745,84 euros, amb el següent desglossament:

2012 2013

Junta de Govern
Contra

pres tació
Deducció 

IRPF
Net 

Percebut
Contra

pres tació
Deducció 

IRPF
Net 

Percebut
Degà 42.530,00 € 17.862,60 € 24.667,40 € 39.216,00 € 16.470,72 € 22.745,28 €

Vicedegana i responsable de 
Salut Pública 17.770,00 € 7.463,40 € 10306,60 € 15.931,56 € 6.691,26 € 9.240,30 €

Tresorer i responsable de 
Publicacions i Relacions 
Institucionals

24.345,00 € 9.264,83 € 12.794,29 € 22.059,12 € 9.264,83 € 12.794,29 €

Secretari 36.375,00 € 7.575,25 € 28.799,75 € 33.250,00 € 5.983,10 € 27.266,90 €

Vicesecretària i responsable 
d’Educació 9.889,00 € 4.153,38 € 5.735,62 € 8.088,36 € 3.397,11 € 4.691,25 €

Vocal 1 i responsable de 
Recerca i Universitats 3.115,00 € 1.308,30 € 1.806,70 € 2.451,00 € 1.029,48 € 1.421,52 €

Vocal 2 i responsable de 
Responsabilitat Social 17.121,00 € 7.190,82 € 9.930,18 € 15.196,20 € 6.382,40 € 8.813,80 €

Vocal 3 i responsable de 
Geriatria 4.870,00 € 2.045,40 € 2.824,60 € 3.676,56 € 1.544,16 € 2.132,40 €

Vocal 4 i responsable de 
Comissions Col·legials 7.184,00 € 3.017,28 € 4.166,72 € 1.409,34 € 591,93 € 817.44 €

Vocal 5 i responsable 
Neurologia 3.955,00 € 1.661,10 € 2.293,90 € 2.451,00 € 1.029,48 € 1.421,52 €

Vocal 6 i responsable de la 
Fisioteràpia en la Societat 2.955,00€ 1.241,10€ 1.713,90 € 2.451,00 € 1.029,48 € 1.421,52 €

Vocal 7 i responsable de 
Teràpies Alternatives 3.955,00 € 1.661,10 € 2.293,90 € 2.451,00 € 1.029,48 € 1.421,52 €

Altres conceptes
Desplaçaments 12.702.61 € 12.702.61 € 15.899,72 € 15.899,72 €
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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

•	 Total quota d’ingrés: 185,00 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
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•	 Ajuts per a formació continuada i recerca

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


