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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, 
seccions territorials, comissions, grups de treball, 
grups d’interès i Junta de Govern, més 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 200 accions entre actes de representació 
i reunions diverses, resumeixen tot el gruix de 
l’activitat que va realitzar el Col·legi durant el 2015.

A més, aquest any hem celebrat 25 anys d’història. 
Vint-i-cinc anys construint tots plegats el Col·legi 
per i per a la nostra professió i el nostre col·lectiu.

Les activitats d’aquest 2015 han girat entorn de la 
celebració d’aquests 25 anys de treball conjunt com, 
per exemple, fent que a la Jornada de Fisioteràpia 
Neuromusculosquelètica hi assistissin de ponents 
5 fisioterapeutes, un de cada continent.

Cal afegir la consolidació del format que ha adoptat 
la Jornada de Geriatria, amb la retransmissió 
en streaming de les ponències del matí. Destacar 
també la continuació de la Jornada de Fisioteràpia, 
TIC i 2.0, aquest cop en col·laboració amb el 
Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, amb 
seus presencials a Màlaga i Barcelona, i també 
retransmesa en streaming.
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memòria 2015

presentació

Estem orgullosos també de la consolidació del canal de televisió propi del Col·legi, Fisiotv.cat, on hi 
podeu trobar els resums de les jornades, entrevistes, etc. És una plataforma comunicativa més que 
hem aconseguit fer realitat i n’estem molt satisfets; com també del treball conjunt amb el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que s’ha vist reflectit, un any més, en la 
continuació de la campanya de divulgació “12 mesos, 12 consells de salut”, que també podeu veure al 
nostre canal de televisió.

No em voldria oblidar de la tasca diària contra l’intrusisme, la recerca de vincles amb les diferents 
administracions públiques, la constant innovació en l’oferta formativa del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya (CFC), la realització del DiFT un altre cop a Barcelona, i de tot l’esforç divulgatiu i formatiu en 
temes de Fisioteràpia de les seccions territorials, comissions, grups de treball i d’interès.

Continuem amb el ferm desig de ser més propers i de representar les voluntats majoritàries de tot 
el col·lectiu.

Rebeu una cordial salutació.

Manel Domingo Corchos
Degà
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missió i visió

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

La missió del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és ser una organització de serveis i de suport 
professional 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: Rafel Nadal, Núria Coral, Marta Sala, Juanjo Brau, Francesc Rubí , Patricia Vidal, Eva Hernando.
D’esquerra a dreta, asseguts: Eva Cirera, Gabriel Liesa, Manel Domingo, Mònica Rodríguez, Ramon Aiguadé.

• Degà: Manel Domingo Corchos 
• Vicedegana: Mònica Rodríguez Bagó
• Secretari: Gabriel Liesa Vivancos 
• Vicesecretària: Eva Cirera Serrallonga
• Tresorer: Ramon Aiguadé Aiguadé

• Vocals:
 − Juan José Brau Pérez
 − Eva Hernando Gimeno
 − Francesc Josep Rubí Carnacea
 − Marta Sala Ruiz
 − Patricia Vidal Martí
 − Rafel Nadal Dolcet
 − Núria Coral Ferrer
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organismes col·legials

Comissions col·legials

Les comissions col·legials estan formades per experts en un àmbit concret de la Fisioteràpia. 
Constitueixen un fòrum d’intercanvi i desenvolupament d’informació en el seu àmbit d’actuació 
corresponent i esdevenen un punt de referència per a tots els fisioterapeutes interessats en la seva 
àrea d’actuació.

Actualment hi ha 11 comissions actives.

• Coordinador: 
Tomàs Juan Tegiacchi

• Sotscoordinador:  
Josep M. Charles

Membres:

• Anna Sauri
• Nerea Huarte-Mendicoa 
• Andreu Esteve

Comissió d’Acupuntura

Comissió d’Atenció Primària

• Coordinador:  
Alejandro Bel

• Sotscoordinador:  
Adrià Garcia 

Membres:

• Carlos Domingo Jariod 
• Celia Regina Olasolo 
• Sònia Agramunt

Comissió de Geriatria

• Coordinador:  
Joaquín Hernández

• Lluís Duran
• Ana M. Barrios 

Membres:

• Marta Barberan 
• Juan Antonio Millaruelo
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organismes col·legials

Comissió d’Hipoteràpia

• Coordinadora:  
Teresa Xipell

• Núria Pastallé

Membres:

• Eloïsa Martínez
• Laura Pérez

Comissió de Neurologia

• Coordinadora:  
Eva Cirera

• Joan Romero
• Eva Oliva
• Marta Puig 
• Alba Safont
• Leticia Gómez
• Bernat Planas
• Anna Mauri

Membres:

• Sandra Roca
• Beatriz Moreno
• Núria Serra 

(des de febrer de 2015)

• Carina Francisco 
(des d’abril de 2015)

• Ester Comas 
(des de juliol de 2015) 

Comissió de Fisioteràpia 
Neuromusculosquelètica

• Coordinador: 
Marc Lari

• Xavier Labraca 
• Isabel Salvat 
• Rafel Donat
• Mercè Vila 
• Fernando Calvo
• Ana M. Marquez 
• Leandro Samuel 

Gutman

Membres:

• Xavier Sala
• Miguel Ángel Martínez 
• Luis Daniel Paz 
• Vicenç Punsola
• Marta Tejedo 

(des de juny de 2015)

• Sergio Romero 
(des de juliol de 2015)
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organismes col·legials

Comissió d’Oncologia

Comissió de Pediatria

Comissió de Fisioteràpia Respiratòria

• Coordinadora:  
Carolina Garcia 

• Montserrat Gironès 
• Àngels Pallàs 
• Herminia Garcia 
• Sandra Solé

• Coordinadora: 
M. Lourdes Macías 

• Joaquim Fagoaga
• Ascensión Martín
• Marta Casbàs

• Coordinadora:  
Inmaculada Castillo 

• Teresa Bladé
• M. Susana Mena

Membres:

Membres:

Membres:

• Cristina Pallarols 
• Anna Boza 
• Laura Bertran
• Antoni Grau
• Núria Rius

• Lucía de los Santos
• Alicia Manzanas
• Joaquim Sàrrias
• Sergi Nogués

• Marta Sabaté
• Eva M. Pascual
• Helena Canela

Comissió d’Ob.U.Gi

• Coordinadora: 
Sandra Sancho

• Roser Picas 
• Anna M. Abelló
• Gemma Formiga
• Inès Ramírez 
• Patrícia Vidal

Membres:

• Gemma Piñol  
(fins setembre de 2015)

• Laia Blanco
• Stephanie Kauffmann 
• Eva M. Hernando 
• Blanca Solé
• Carla Macau
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organismes col·legials

Comissió de Veterinària

• Coordinador: 
Antoni Ramon

• Marta Saula 
• Marta Subirats

Membres:

• Maria Gil 
• Marina Sepúlveda

Activitats de les comissions col·legials

Comissió d’Acupuntura

• III Matinal d’Acupuntura (Barcelona, gener de 2015)

• Seminari Tècnic: Acupuntura durant l’embaràs i per a la preparació al part (Barcelona, març de 
2015)

• Participació vídeos 25è aniversari CFC (Barcelona, juny de 2015)

• Suport document acupuntura de Madrid (Barcelona, setembre de 2015)

• Participació taula general DiFT 2015 (Barcelona, novembre de 2015)

Comissió d’Atenció Primària

• Reportatge “Nosaltres” Noticiari (Barcelona, juliol de 2015)

• Participació vídeos 25è aniversari CFC (Barcelona, juny de 2015)

• Participació taula general DiFT 2015 (Barcelona, novembre de 2015)

• Participació taula DiFT: Què fer davant del mal d’esquena (Barcelona, novembre de 2015)

• Circuit de manteniment físic, taitxí i d’estiraments DiFT 2015 (Barcelona, novembre de 2015)

Comissió de Geriatria

• Moderació Jornada Geriatria (Barcelona, abril de 2015)

• Xerrada sobre la marxa (Barcelona, juny de 2015)

• Participació vídeos 25è aniversari CFC (Barcelona, juny de 2015)

• Participació taula DiFT: Les dificultats per a la implantació de l’ACP (Atenció Centrada en la 
Persona) a les residències (Barcelona, novembre de 2015)

• Participació taula general DiFT 2015 (Barcelona, novembre de 2015)

• Reportatge “Nosaltres” Noticiari (Barcelona, novembre de 2015)
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organismes col·legials

Comissió d’Hipoteràpia

• Participació vídeos 25è aniversari CFC (Barcelona, juny de 2015) 

• Participació taula DiFT: La hipoteràpia (Barcelona, novembre de 2015) 

• Participació taula general DiFT 2015 (Barcelona, novembre de 2015)

Comissió de Neurologia

• Seminari Tècnic: Sistema visual per a l’acció amb pacients amb ictus o TCE (Barcelona, febrer 
de 2015) 

• Creació Facebook (Barcelona, març de 2015)

• Seminari Tècnic: Sistema visual per a l’acció amb pacients amb ictus o TCE (Vic, maig de 2015)

• Participació vídeos 25è aniversari CFC (Barcelona, juny de 2015)

• Seminari Tècnic: Sistema visual per a l’acció amb pacients amb ictus o TCE (Lleida, setembre 
de 2015)

• Participació taula DiFT: La Fisioteràpia en AVC en els adults joves (Barcelona, novembre de 2015)

• Participació taula general DiFT 2015 (Barcelona, novembre de 2015)

• Seminari Tècnic: L’apràxia en pacients adults amb lesió de l’hemisferi esquerre (Barcelona, 
novembre de 2015)

Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica

• Seminari Tècnic: Estabilització cervical (Tortosa, gener de 2015)

• Curs de Fisioteràpia conservadora de la síndrome de dolor miofascial (Barcelona, gener de 2015)

• Curs d’Abordatge amb punció seca de la síndrome del dolor miofascial (Barcelona, febrer de 2015)

• Seminari Tècnic: Estabilització cervical (Barcelona, febrer de 2015)

• Conferència: Dolor crònic, a l’Associació CIC (Barcelona, març de 2015)

• Conferència: Mal d’esquena en la gent gran, a la residència Betània (Barcelona, març de 2015)

• Xerrada/taller: Esquena sana, al centre esportiu CEM Premià (Premià de Dalt, març de 2015)

• Seminari Tècnic: Recollida de dades i raonament davant dels trastorns neuromusculosquelètics 
(Girona, abril de 2015)

• Participació vídeos 25è aniversari CFC (Barcelona, juny de 2015)

• Congrés Muscletech Network (Barcelona, juny de 2015)

• Curs de Fisioteràpia conservadora de la síndrome de dolor miofascial (Vilafranca del Penedès, 
setembre de 2015)
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organismes col·legials

• Reportatge “Nosaltres” Noticiari (Barcelona, setembre de 2015)

• Seminari Tècnic: Reeducant la sedestació (Barcelona, setembre de 2015)

• Seminari Tècnic: Recollida de dades i raonament davant dels trastorns neuromusculosquelètics 
(Barcelona, setembre de 2015)

• Participació taula DiFT: Salut, una relació bidireccional, el fisioterapeuta i tu. Les teves expectatives 
són els nostres reptes (Barcelona, novembre de 2015)

• Curs d’Abordatge amb punció seca de la síndrome del dolor miofascial (Vilafranca del Penedès, 
novembre de 2015)

• Moderació Jornada NME (Barcelona, novembre de 2015)

• Resum científic Jornada NME (Barcelona, novembre de 2015)

• Participació taula general DiFT 2015 (Barcelona, novembre de 2015)

Comissió d’Ob.U.Gi

• Reportatge “Nosaltres” Noticiari (Barcelona, gener de 2015)

• Seminari Tècnic: Reprogramació Abdominal (Barcelona, març de 2015)

• Reportatge sobre la incontinència urinària, Noticiari (Barcelona, abril de 2015)

• Seminari Tècnic: Reprogramació Abdominal (Tarragona, juny de 2015)

• Participació vídeos 25è aniversari CFC (Barcelona, juny de 2015)

• Reportatge “Nosaltres” Noticiari (Barcelona, setembre de 2015)

• Participació taula general DiFT 2015 (Barcelona, novembre de 2015)

• Activitat lúdica DiFT 2015: Memory (Barcelona, novembre de 2015)

• Participació taula DiFT: La incontinència urinària: com afecta i com tractar-la (Barcelona, 
novembre de 2015)

• Contacte Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias creació vincle comissions (Barcelona, 
desembre de 2015)

Comissió d’Oncologia

• Article Noticiari sobre Càncer infantil (Barcelona, gener de 2015)

• Seminari Tècnic: La marxa nòrdica com a eina terapèutica (Girona, març de 2015)

• Participació vídeos 25è aniversari CFC (Barcelona, juny de 2015)

• Xerrada associació limfedema (Girona, novembre de 2015)

• Participació taula DiFT: La Fisioteràpia en el procés oncològic (Barcelona, novembre de 2015)

• Participació taula general DiFT 2015 (Barcelona, novembre de 2015)
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organismes col·legials

Comissió de Pediatria

• Conferència: El nou paradigma d’atenció a la discapacitat en Fisioteràpia pediàtrica (Barcelona, 
juny de 2015)

• Participació vídeos 25è aniversari CFC (Barcelona, juny de 2015)

• Activitat lúdica DiFT: Circuit adaptat cadires rodes (Barcelona, novembre de 2015)

• Participació taula DiFT: Relació pares-Fisioteràpia en l’abordatge terapèutic de nens amb 
discapacitat (Barcelona, novembre de 2015)

• Participació taula general DiFT 2015 (Barcelona, novembre de 2015)

Comissió de Fisioteràpia Respiratòria

• Seminari Tècnic: Suport Instrumental en Fisioteràpia Respiratòria (Vic, gener de 2015)

• Seminari Tècnic: Suport Instrumental en Fisioteràpia Respiratòria (Barcelona, febrer de 2015)

• Seminari Tècnic: Suport Instrumental en Fisioteràpia Respiratòria (Girona, febrer de 2015)

• Reportatge “Nosaltres” Noticiari (Barcelona, abril de 2015)

• Participació vídeos 25è aniversari CFC (Barcelona, juny de 2015)

• Participació taula DiFT: MPOC, tractament d’activitat física contra Fisioteràpia respiratòria 
(Barcelona, novembre de 2015)

• Participació taula general DiFT 2015 (Barcelona, novembre de 2015)

• Curs de Bases de la Fisioteràpia a la unitat de cures intensives (UCI) i ventilació mecànica (Lleida, 
novembre de 2015)

• Seminari Tècnic: Suport Instrumental en Fisioteràpia Respiratòria II (Barcelona, desembre de 2015

17



organismes col·legials

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

Secció Territorial de Girona

Secció Territorial de Lleida

• Coordinadora:  
Alba Resplandis

• Sotscoordinadora:  
Carme Casellas

• Laura Xargay
• Núria Fuentes

• Coordinadora:  
Diana Martorell 

• Sotscoordinadora: 
Noemí Bravo

• Judith Almazán

Membres:

Membres:

• Maria Oliva  
(fins juny de 2015)

• David Sànchez
• Ester Aranda
• Juan Antonio Bejarano 

(fins setembre de 2015)

• Núria Cortada
• Carolina Naudi 
• Eva Sorribes
• Idoia Pinilla 

(fins novembre de 2015)

Secció Territorial de Tarragona

• Coordinadora: 
Eva Hernando

• Sotscoordinador: 
Toni Maya

• Cristina Bofarull
• Francisco José Cobos 

(fins novembre de 2015)

Membres:

• Jordi Jové
• Joan Margalef
• Rubén Molina 
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organismes col·legials

Activitats de les seccions territorials

Secció Territorial de Girona

• Seminari Tècnic: Suport Instrumental en Fisioteràpia Respiratòria (Girona, febrer de 2015)

• Reunió Fòrum Sanitari (Girona, febrer de 2015)

• Seminari Tècnic: Marxa nòrdica (Girona, març de 2015)

• Reunió trimestral (març de 2015)

• Reunió anual Secció i conferència de l’Abordatge del dolor crònic (Girona, abril de 2015)

• 1r Repte Pla de l’Estany (Banyoles, abril de 2015)

• Seminari Tècnic: Recollida de dades i raonament clínic (Girona, abril de 2015)

• Mitja Marató de Girona (Girona, abril de 2015)

• Reunió Fòrum Sanitari (Girona, maig de 2015)

• Curs de Gestió de centres (Girona, maig de 2015)

• Acte Graduació EUSES (Salt, juny de 2015)

• 2n Repte Pla de l’Estany (Banyoles, juny de 2015) 

• Curs CORE (Girona, juny de 2015)

• Reunió trimestral (Girona, juny de 2015)

• Reunió trimestral (setembre de 2015)

• Reunió trimestral (Barcelona, novembre de 2015)

• Reunió Fòrum Sanitari (Girona, novembre de 2015)

• 3r Repte Pla de l’Estany (Banyoles, novembre de 2015)

• Jornada El nou paradigma de la salut (Girona, novembre de 2015)

• Jornades Dolor crònic (Girona, novembre de 2015)
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organismes col·legials

Secció Territorial de Lleida

• Xerrades Projectes Aventura de la Vida (diverses escoles)

• Jornada anual i conferències: L’abordatge integral de les lesions en el corredor i Reeducació 
funcional esportiva del corredor (Lleida, març de 2015)

• Reunió trimestral (març de 2015)

• Sortides professionals alumnes UdL (Lleida, juny de 2015)

• Reunió trimestral (Girona, juny de 2015)

• Cursa Lo búnker (Lleida, juny de 2015)

• Reunió trimestral (setembre de 2015)

• Seminari Tècnic: Sistema Visual per a Pacients amb ictus o TCE (Lleida, setembre de 2015)

• Cursa Transiscar (Agramunt, octubre de 2015)

• Reunió trimestral (Barcelona, novembre de 2015)

• Volta estany d’Ivars (Ivars d’Urgell novembre de 2015)

• Curs de Bases de la Fisioteràpia a la unitat de cures intensives (UCI) i ventilació mecànica (Lleida, 
novembre de 2015)

• 3a Torronada i conferència: Pilates en Fisioteràpia: Prevenció i tractament (Lleida, desembre 
de 2015)

Secció Territorial de Tarragona

• Curs de Maitland (Reus, febrer de 2015)

• Reunió trimestral (març de 2015)

• Jornada anual i Jornada multitècnica sobre l’articulació de l’espatlla (Tarragona, març de 2015)

• Curs del complex articular de l’espatlla  (Reus, abril de 2015)

• Seminari Tècnic: Reprogramació Abdominal  (Reus, juny de 2015)

• Reunió trimestral (Girona, juny de 2015)

• Reunió trimestral (setembre de 2015)

• Reunió trimestral (Barcelona, novembre de 2015)

• Mitja Marató de Tarragona (Tarragona, novembre de 2015)

• Jornada Solidària (Reus, desembre de 2015)
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Grups d’interès

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 8 grups d’interès actius. 

• Interlocutora:  
Montse Sansa 

• Gemma Castaño
• Roser Cerqueda

Membres:

• Miriam Bellido
• Laura Gràcia
• Mar Robert

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
de l’Alt Urgell

• Interlocutor: 
David Barranco

• Maria Vidal
• Jordi Campo

Membres:

• Sònia Samos
• Cristina Martí
• Laura Trullols

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
de l’Anoia
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• Interlocutor: 
Enric Cortés

• Miguel Angel Martínez
• Lurdes Sanclemente

Membres:

• Daniel Jara
• Miquel Ferrer
• Júlia Viedma 

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Maresme

• Interlocutora: 
Eva Cirera

• Roberta Ghedina
• M. Mercè Roger 

Membres:

• Cristina Font 
• Josep Ortiz
• Anna Escribà 

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
d’Osona i el Ripollès

• Interlocutora:  
Núria Coral 

• M. Mònica Garcia  
(fins octubre de 2015)

• Núria Vidal
• Laura Márquez 

Membres:

• Susana Valera 
(fins octubre de 2015)

• Laura Ventosa
• Maria Gualda 

(fins octubre de 2015)

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Penedès
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• Interlocutor:  
Joaquín Hernàndez

• Martí Gisbert
• Mercè Puigvert

Membres:

• Sebastián Paredes
• Verònica Roura
• José Miguel Aguililla

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Vallès Occidental

• Interlocutora:  
M. Dolors Gràcia  
(des de juny de 2015) 
Cinta Mestre 
(fins juny de 2015)

• Patrícia Rebull
• Jesús Miralles
• M. José Villalba 

(fins juny de 2015)

Membres:

• Zaida Paola Velàsquez
• M. de l’Alba Aixendri 
• M. Jesús Arrufat
• Yolanda Borràs 

(fins juny de 2015)

• Joan Riba 

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

• Interlocutora:  
Helena Grau 

• Josep Galvany
• Susanna Riera
• Ana Velázquez
• Romà Cutrina 

Membres:

• Ernest Ramon
• Diana Méndez 
• Meritxell Seuma
• Berta Mercader
• Elisenda Jané

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Vallès Oriental
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Activitats dels grups d’interès

Grup d’Interès de Fisioterapeutes de l’Alt Urgell

• Cursa Escanyabocs (La Seu d’Urgell, maig de 2015)

• Activitat solidària per a la Marató de TV3 (La Seu d’Urgell, desembre de 2015)

Grup d’Interès de Fisioterapeutes de l’Anoia

• Cursa La Gran Follada (Igualada, abril de 2015)

• Conferència: Ajudes tècniques (Igualada, juny de 2015)

• Curs de Mobilització del Sistema Nerviós (Igualada, maig de 2015)

• Sopar de la professió de la filial de l’Anoia de l’ACMCB i entrega de beca de la professió (Igualada, 
octubre de 2015)

Grup d’Interès de Fisioterapeutes del Maresme

• Cursa Marina Trail Proide (Premià de Mar, març de 2015)

Grup d’Interès de Fisioterapeutes d’Osona i el Ripollès

• Seminari Tècnic: Sistema visual per a l’acció en pacients amb ictus (Vic, maig de 2015)

Grup d’Interès de Fisioterapeutes del Penedès

• Cicle Terap(i)Tast. Cuidant la persona total del pacient. Proposta del coaching transformacional 
(Vilafranca del Penedès, febrer de 2015)

• Cursa 7 cims (Torrelles de Foix, maig de 2015)

• 12h Vòlei dels Monjos (Els Monjos, juny de 2015)

• Activitats Vilafranca Capital Cultural xerrada “Moure’s i Salut” i  taller d’exercici físic (Vilafranca 
del Penedès, juny de 2015)

• Curs de Tractament conservador de la SDM (Vilafranca del Penedès, setembre de 2015)

• Curs d’Abordatge amb Punció Seca de la SDM (Vilafranca del Penedès, novembre de 2015)

• Conferència: Fisioteràpia i 2.0 (Vilafranca del Penedès, novembre de 2015)
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• Coordinador:  
Xavier Bel

• Coordinadora: 
Esther Mur

• Eva Cirera
• Montserrat Ferrer

Membres:

Membres:

• Rafael Nadal
• Anna Verdú

Grup de Treball d’Alteracions  
Vasculars Cerebrals

Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica

Grups de treball

Els grups de treball són un fòrum de tractament i discussió creat per donar un tractament més científic 
o tècnic a aspectes rellevants o d’interès per a la Fisioteràpia o els fisioterapeutes i es constituiran 
amb una finalitat concreta i delimitada en el temps. Desplegaran la seva activitat en relació a l’àmbit 
d’actuació que constitueixi el motiu de la seva creació.
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Activitats dels grups de treball

Grup de Treball de Mútues de Salut

• Creació del grup de treball (Barcelona, novembre de 2015)

• Coordinadora: 
Ana Velázquez

• Pablo Ventura
• M. Carmen Carrasco

Membres:

• Isabel Artigues 
(des de desembre 2015)

• Santiago Jorge Crucci 
(des de desembre 2015)

Grup de Treball en Arts Escèniques

• Coordinador: 
Francesc Rubí

• Francisco Romano
• Daniel Sanchís

Membres:

• Joan Carles Escolà
• Núria Malleu
• Sílvia Homs
• Carles Vilardell

Grup de Treball de Mútues de Salut
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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
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

• 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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Situació dels col·legiats

Distribució per sexe i edat

Estat Col·legiats (%)
En actiu 75,7%

No exercents 24,3%

Font: Base de dades del Col·legi

Procés de col·legiació
800

600

400

200

Any Col·legiacions
2014 620
2015 657

Font: Base de dades del Col·legi

Sexe Col·legiats (%)
Homes 32,4%
Dones 67,6%

Font: Base de dades del Col·legi

2014 2015
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Distribució geogràfica

Edat Col·legiats (%)
De 20 a 29 24%
De 30 a 39 47%
De 40 a 49 20%
De 50 a 59 5%
Més de 60 4%

Font: Base de dades del Col·legi

Província Col·legiats (%)
Barcelona 69,6%

Girona 9,7%
Lleida 4,5%

Tarragona 7,6%
Fora de Catalunya 8,6%

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 1.186 centres i consultes de Fisioteràpia.

Província Centres de Fisioteràpia
Barcelona 70,9%

Girona 15,7%
Lleida 11,2%

Tarragona 8%

Font: Base de dades del Col·legi

Altes
Província 2014 2015
Barcelona 61 47

Girona 17 8
Lleida 5 11

Tarragona 7 9

Font: Base de dades del Col·legi

Àmbit d’actuació 2014 2015
Traumatologia 69 73

Esport 61 61
Reumatologia 45 36

Geriatria 40 41
Neurologia 41 32
Respiratori 23 15
Pediatria 31 27

ObUGi 30 23
Osteopatia 33 28

Font: Base de dades del Col·legi
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Nombre treballadors 2014 2015
1 treballador 71 59

2 treballadors 9 12
Més de 2 treballadors 9 4

Font: Base de dades del Col·legi

80

60

40

20

2014 2015

33



serveis col·legials
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Any Visites
2014 42
2015 29

Font: Base de dades del Col·legi

Servei d’Orientació Laboral (SOL)

Temes de consulta Respostes (%)
Tràmits França 14%

Orientació laboral 34%
Obertura de centres 52%

Font: Base de dades del Col·legi

Resultat de les enquestes de satisfacció

El resultat reflecteix que la majoria dels col·legiats concerta la seva visita per telèfon (42%) i no ha 
consultat prèviament l’apartat específic del SOL a la pàgina web (71%). El 86% dels col·legiats que han 
utilitzat el servei ho fan de manera anual.

10

7,5

5

2,5

Any Valoració
2014 9,6
2015 9,9

Font: Base de dades del Col·legi
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Avaluació de l’impacte

Passats 3 mesos des de la data de visita al SOL, es realitza una enquesta telefònica de seguiment.

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; d’altra banda, el 87,5% 
dels enquestats afirma haver iniciat el projecte o activitat motiu de la consulta i un 25% ha demanat 
realitzar una segona visita.

Borsa de treball 

Ofertes de treball 2014 2015
Catalunya 220 291
Estranger 15 7

Font: Base de dades del Col·legi
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Ofertes de treball 2014 2015
Contractació laboral 88 121
Prestació de serveis 131 157

Voluntariat 16 13

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. A aquest servei 
d’assessoria s’hi pot accedir físicament, mitjançant correu electrònic o via consulta telefònica.

Consultes
Assessoria  2014 2015

Laboral 337 321
Fiscal 220 348

Jurídica 40 55

Font: Base de dades del Col·legi

Valoració
Assessoria 2014 2015

Laboral 8,96 9,03
Fiscal 9,40 9,02

Jurídica 9,61 9,33

Font: Base de dades del Col·legi2014 2015

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

Tipus de formació 2014 2015
Conferències 10 14

Cursos 23 24
Jornades 3 3
Seminaris 15 21

Font: Base de dades del Col·legi
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Grau de satisfacció 2014 2015
Conferències 8,26 8,26

Cursos 8,39 8,55
Jornades 8,14 8,57
Seminaris 8,23 7,82

Font: Base de dades del Col·legi2014 2015
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Grau de satisfacció 2014 2015
Formació 7,65 7,88
Material 8,13 8,40

Expectatives 8,17 8,40
Professorat 8,67 8,85

Font: Base de dades del Col·legi2014 2015

10

7,5

5

2,5

37



serveis col·legials

Ajuts concedits 2014 2015
Formació 13 19

Investigació 2 5

Font: Base de dades del Col·legi

Pressupost 2014 2015
Formació 13.198,76 € 14.436,28 €

Investigació 9.000 € 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.

Altes
Registre 2014 2015

Acupuntura 29 31
Punció Seca 152 192
Aspiracions 2 1

Societats Professionals 2 5

Font: Base de dades del Col·legi
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La raó que motiva aquest fet és, principalment, l’increment en l’enviament de notes de premsa (31 al 
2015 respecte de les 12 del 2014) i la repercussió que aquestes han tingut en els mitjans, especialment 
als digitals i, en menor mesura, als escrits. 

Volem insistir, tal i com ho vam fer al 2014, que el CFC continua essent un col·legi sanitari consultor 
de referència per als mitjans de comunicació més importants i influents del nostre país, motiu pel qual 
s’ha notat un increment també en els impactes als mitjans escrits i radiofònics líders al nostre país. 

D’altra banda, el Departament de Comunicació també fa un seguiment dels mitjans, diàriament, durant 
tot l’any. D’aquesta manera, si hi ha alguna notícia interessant, es distribueix per donar-la a conèixer. 
Aquest 2015 s’han penjat al nostre web 226 notícies de mitjans/entitats relacionades amb la Fisioteràpia.

Comunicació
Al 2015 s’ha incrementat el nombre d’impactes del CFC (i dels diferents membres i òrgans que 
l’integren) en els diferents mitjans de comunicació/entitats o institucions, essent aquest 2015 de 223 
impactes contra els 121 del 2014.

Impactes
Mitjans 2014 2015

Mitjans digitals 51 128
Ràdios 10 18

Televisions 4 6
Premsa escrita 56 71

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

És una publicació bimensual i té un tiratge de 9.000 exemplars, aproximadament. L’any 2015 se’n van 
publicar 6 números. 

D’altra banda, amb l’objectiu de ser més respectuosos amb el medi ambient i de poder buscar nous 
mètodes d’estalvi, el CFC ha engegat una nova iniciativa en relació al Noticiari. Aquesta nova iniciativa 
contempla poder escollir en quin format es vol rebre el Noticiari, bé en paper com fins ara, o bé 
exclusivament a través del correu electrònic mitjançant un enllaç.

≥ Entrevista a Raül Duran

≥ Càncer infantil.  
Dels Polseres Vermelles  
a les Polseres solidàries

Informació  
MOLT IMPORTANT
Sobre el Registre de professionals sanitaris 
de Catalunya i de l’estat espanyol

FisioteràpiaN
ot

ic
ia

ri
 d

e

gener-febrer 2015 núm. 96

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Fisioteràpia
Noticiari de

edició especialNúm. 97 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Aniversari
1990-2015

Història: 25 anys construint 
junts la professió

La Fisioteràpia catalana: 
dels soterranis a la televisió
A càrrec d’Enric Sirvent

25 anys en  
25 col·legiats

5a edició
Abordatge 
pràctic  de 

Fisioteràpia  
en Geriatria

24 d’abril 2015

Gran acollida a la  
V Jornada d’abordatge  
pràctic de Fisioteràpia  
en Geriatria del CFC

Fisioteràpia
Noticiari de

maig-juny 2015Núm. 98 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

La incontinència urinària.  
Una disfunció més comuna del que ens pensem

Entrevistes a  
Aitor Garay i Eva Sierra

Fisioteràpia
Noticiari de

juliol-agost 2015Núm. 99 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Un model d’atenció a l’afectat 
d’Esclerosi Múltiple 

Entrevista a Francisco Neto

Aclariments 
sobre l’intrusisme 
professional 

El Noticiari  
ha arribat al

Sit up: l’Alça,  
un projecte pel bé comú

Entrevista a Cristina Bel

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Noticiari de Fisioteràpia
Núm. 11

Publicació mensual
Juny-Juliol de 1998

El Noticiari ha entrevistat enaquest número al Conseller deSanitat i Seguretat Social, el Sr.

«Els fisioterapeutes juguen un paper
destacat com a agents de difusió

d’hàbits de vida saludables en l’atenció
primària de salut»

Sr. Eduard Rius, Conseller de Sanitat i Seguretat Socialde la Generalitat de Catalunya

La xerrada sobre «La Fisioteràpia en Pediatria»,
gran protagonista de la vetllada en la sisena

edició del Sopar Col·loqui
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya acaba d’organitzar unanova edició del Sopar Col·loqui. El Sopar d’aquest any, que es va cele-brar el passat 28 de maig, tenia com a lema “La Fisioteràpia en Pedia-

Vista general de la sala

Abans de començar el col·loqui,el Col·fi, la mascota del Col·legi, vapresentar als assistents la Campa-nya de Prevenció de l’Esquena en elNen, destinada tant al públic infantilcom als seus pares i mestres, així coma les administracions, i que preténensenyar a les escoles temes d’ergo-nomia i prevenció de la salut.Durant el col·loqui, els ponentsvan parlar sobre les seves diferentsexperiències amb els nens, ja siguides de la sanitat, com la Sra. Macias,la Dra. Fabrer i el Dr. Argemí, o desde la cultura, com la Sra. Capdevila,la Sra. Vilaseca o el Sr. Mateu.Durant la vetllada es van atorgartambé les distincions col·legials al Sr.Ramon Figueras, assessor jurídic delCol·legi, i al Sr. Eduard Rius, Conse-ller de Sanitat i Seguretat Social. Totsdos van ser nomenats Col·legiatsHonorífics. Finalment, es van lliurarsimbòlicament els diplomes de la pri-mera promoció del Postgrau en Fi-sioteràpia Pediàtrica.Pàgines 3 i 4
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Entrevista a...

tria” i va comptar amb la presència a la taula de diferents personali-tats, tant de l’àmbit de la sanitat com del sector de la comunicació i lacultura, relacionades amb el món infantil.

Cloenda del quart Curs en
Fisioteràpia de l’Esport

El passat mes de maig es va clau-surar la quarta edició del Curs d’Es-pecialització en Fisioteràpia de l’Es-port, que organitzen l’Escoles Uni-versitàries Gimbernat. Van assistir al’acte, a més dels directors del curs ide representants de les Escoles Uni-versitàries Gimbernat, diversos es-portistes d’elit del nostre país.La finalització d’aquesta ediciódels curs dóna pas a una nova pro-moció formada per 45 fisioterapeu-

tes amb coneixements suficients, tantteòrics com pràctics, com per treba-llar en el món dels esportistes.Des de la Vocalia d’Esports, EmiliRicart, company nostre i un dels di-rectors del curs, explica per al Noticiariquè significa exactament l’Especia-lització en Fisioteràpia de l’Esportper a la nostra professió, sobretotcom a una forma d’evitar l’actuacióde persones no qualificades.Pàgina 3

Eduard Rius. Amb ell hem co-mentat la situació del sector sa-nitari dins l’àmbit de Catalunyaen l’actualitat, i com es preveuel futur d’aquest sector,especialment per al col·lectiudels fisioterapeutes. En aquestsentit, el Conseller ens parla,entre d’altres temes, de l’intru-sisme professional i la integra-ció dels fisioterapeutes alsequips d’atenció primària.Eduard Rius ha estat nome-nat Col·legiat Honorífic en elSopar Col·loqui d’enguany.Pàgina 7

El passat 13 de maig va tenirlloc al Col·legi una conferènciasobre l’especialització de la ree-ducació de la mà. La conferènciava anar a càrrec de VicençPunsola, fisioterapeuta especia-litzat en aquest camp, que vaexplicar les característiques deles lesions de mà, la cirurgia i eltractament en fisoteràpia.Pàgina 6

Conferència sobre
l’especialització
en la reeducació
de la mà

Opinió

Un intrús al Col·legi!
Ramon Figueras, assessor jurídicdel Col·legi, agraeix en aquest diver-tit article el seu recent nomenamentcom a Col·legiat Honorífic durant eldarrer Sopar Col·loqui. El nostre as-sessor aprofita per fer un resum delseu treball i de les fites aconseguidespel Col·legi durant aquest temps.Pàgines 4 i 5

El número òptim
Quina és la pricipal causa d’aturentre els fisioterapeutes? El nostrecompany Joaquim Verdugo ens ex-plica la seva opinió, que es basa en lacomparació entre el nombre de di-plomats que surten cada any de lesescoles universitàries d’alguns paï-sos europeus i les de Catalunya.Pàgina 8

Tractament ortètic
El fisioterapeuta Vicenç Punsola,especialista en rehabilitació de la mà,comenta en aquest article quins sónper a ell els avantatges de la utilitza-ció d’ortesis com a una eina més delsfisioterapeutes: limitar la mobilitatamb precisió i, alhora, que el pacientsegueixi la seva vida còmodament.Pàgina 8

Divulgar, promoure i recolzar,
eixos de lʼacció

col·legial
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Webs i bibliografia recomanades

Daniel Jiménez,

Degà del Col·legi de

Fisioterapeutes de

Catalunya

Activitats col·legials

Gener-Juny 2003

En aquest número del Noticiari us recomanem dues webs:

la d’arthritis-research.com i la del Virtual Hospital,

ambdues en anglès. La primera és de contingut més científic

i amb alguns accessos restringits per a usuaris registrats.

La segona és més divulgativa, amb apartats per a

professionals i per a usuaris que busquin informació sobre

les seves patologies.

En l’apartat de Bibliografia Recomanada hi trobareu: Re-

habilitación en la artritis reumatoide, de J. Díaz Petit i

R. Camp; 850 Preguntas y Respuestas. Fisioterapia,

de Mª Inés Aparicio; Manipulación de la columna, el

tórax y la pelvis. Una perspectiva osteopática, de Peter

Gibbons i Philip Tehan; Atlas de Radiografía para lesio-

nes deportivas, de Jock Anderson; Fisioterapia en Pe-

diatría, de Lourdes Macías i Joaquim Fagoaga.

Us recordem que els llibres recomanats estan a la vostra

disposició a la Biblioteca del Col·legi.

Pàgina 16Pàgina 9

La darrera Assemblea

General va aprovar la

campanya de promoció i

divulgació de la Fisioterà-

pia, creada per l’agència

Neumann Health Com-

munication, especialitza-

da en temes de salut.

La campanya girarà en-

torn d’una imatge anome-

nada paraigua, fons cons-

tant de la divulgació i que

enllaça les línies de la mà

amb les línies a favor de

la salut que tenen a les

mans els fisioterapeutes.

A partir d’aquesta imat-

ge es configuren imatges

específiques per a dife-

rentes àmbits d’actuació.

L’agència va recomanar

l’elecció d’àmbits

d’actuació molt caracte-

rístics del fisioterapeuta,

per exemple traumatolo-

gia i neurologia, amb

d’altres de més novedosos: obstètrico-uroginecologia,

juntament amb geriatria i una referència constant a terà- Pàgina 6
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pies manuals.

El plantejament de la

campanya gira entorn

a inicialment fer la

promoció dins del

nostre  col·lectiu, dis-

tribuint el material en-

tre els col·legiats, cen-

tres de salut, centres

de Fisioteràpia, per

posteriorment difon-

dre a nivell de mitjans

de comunicació entre

professionals de cièn-

cies de la salut i mit-

jans de comunicació

escrita d’àmplia difu-

sió.

Amb aquesta cam-

panya es culmina un

dels objectius més im-

portants de la Junta de

Govern i es consolida

una imatge profesional

que servirà per difon-

dre els aspectes més

rellevants de la nostra professió en tots els àmbits on el

Col·legi tingui una presència pública.

 Aprovada la campanya
de promoció i divulgació

de la Fisioteràpia

«El Col·legi ha de
dinamitzar el sector

professional, ha de ser
l’espai on els professionals
puguin desenvolupar les

seves funcions de millora i
aspiracions professionals»

Els mesos de març, abril i maig, ha tingut lloc a la
nova seu col·legial el cicle de Conferències del
Col·legi, d’accés gratuït per als nostres col·legiats. Han
estat:
- dia 6 de març: la microkinesiteràpia
- dia 20 de març: fisioteràpia veterinària. Un nou

camp en expansió
- dia 27 de març: fisioteràpia i termalisme urbà:

noves perspectives d’activitat i d’explotació
- dia 3 d’abril: biofeedback: l’aprenentatge com a

model de recuperació. Noves aplicacions del
biofeedback en fisioteràpia

- dia 10 d’abril: la mano izquierda. El espacio y el
tiempo visto desde los zurdos

- dia 8 de maig: el programa de tractament i
prevenció de l’osteoporosi
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Webs i bibliografia recomanades

Tony Díaz Iribarne,

fisioterapeuta i

bomber

Activitats col·legials

setembre-octubre 2003

Les webs recomanades en aquest número del Noticiari

són la de Viasalus.com, i la de Canalsalud.com. Ambdues

són divulgatives sobre temes de salut. Això ens permetrà

accedir de forma ràpida a qualsevol de les àrees

d'informació de què disposen, sense que això impliqui una

manca de rigor.

La Bibliografia Recomanada comprèn els següents llibres:

Compendio de técnicas en rehabilitación

musculoesquelética, Dolor lumbar. Enfoque del diag-

nóstico y el tratamiento basado en los síntomas,

Dolor y disfunción craneofacial. Terapia manual,

valoración y tratamiento, i Tratamiento fisioterápico

de la rodilla.

Us recordem que els llibres recomanats estan a la vostra

disposició a la Biblioteca del Col·legi. Pàgina 8

Continua a la pàgina 4
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L’exercici lliure de la

Fisioteràpia diu prou

Els Jocs Mundials de Policies

i Bombers van ser creats

l’any 1985 per la Federació

Atlètica de la Policia de

Califòrnia, amb l’objectiu de

promoure l’apropament

d’aquests cossos a la

ciutadania, mostrar la seva

capacitat o preparació física

i els espectaculars rendiments

esportius que s’obtenen.

El Col·legi ha participat en aquests mesos passats
en un esdeveniment que ha tingut un important
ressò mediàtic com han estat els X Campionats del
Món de Natació i també s'ha lliurat el Premi June
Nyström dins del Sopar-col·loqui d'enguany. Dins
de l'apartat de Comissions Col·legials, destaquem la
creació de la Comissió d'Hipoteràpia.

La corda està a punt de trencar-se en el que han

estat les relacions entre les companyies

asseguradores i els professionals lliures de la

Fisioteràpia a Catalunya. El constant tensar la

corda per part de les companyies està a punt de

fer trencadissa amb unes conseqüències difícils

d’imaginar-se a hores d’ara.

I és que no n’hi ha per menys.

Més de vint anys d’ignorància majoritària per part

de les companyies asseguradores envers el

col·lectiu de fisioterapeutes. I el plec de greuges

és gran: no actualització d’honoraris, no

reconeixement en alguns casos de la professió,

disminució de les sessions programades, més

tràmits administratius per desenvolupar

l’activitat, requeriment de tipus de qualitat, ...

Fins i tot dissimuladament amenacen

professionals davant de l’inici d’actuacions

col·legials per defensar els nostres legítims

interessos.

La corda, senyors de les asseguradores, està a

punt de trencar-se.

Públicament i mitjançant el seu òrgan de difusió

col·legial, la Junta de Govern sol·licita a les

companyies asseguradores i a la patronal que

les representa l’inici de negociacions per abor-

dar la problemàtica del sector de la Fisioteràpia,

des de les vessants assistèncials i econòmiques.

Pàgina 5

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya eficients, i la inexistència per
part de l’Administració de con-
trol del resultat final. Per no dir
centres on el pacient s’ha de po-
sar ell mateix l’ultrasò o s’atenen
sis hemiplègics a l’hora.
Estem en un punt de difícil retorn
a no ser que tots els agents
implicats reflexionin al voltant

del que estan fent: l’Admi-
nistració sobre els serveis que
presta als ciutadans i els
professionals sobre com es pres-
ta aquest servei.
Hem de ser conscients però que
aquest camí s’ha de fer junts entre
tots nosaltres i junts amb altres
professionals sanitaris. Això

El Palau de la Generalitat de Catalunya,

seu de la Presidència del Govern

Cap a un nou model de
Fisioteràpia?

S’obre la possibilitat de negociacions amb el futur conseller de Sanitat
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Junta directiva de l’organitzacióFisios Mundi

Activitats col·legials
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Els passats dies 14 i 15 de novembre es va celebrar a la seu delCol·legi el Vídeo-Simposium de Fisioteràpia en Pediatria. L’objectiud’aquest esdeveniment va ser posar en comú els mètodes de treball delsFisioterapeutes que treballen en l’àmbit de la Pediatria usant un suportde presentació força innovador.El 24 de novembre va tenir lloc la conferència sobre Acupuntura, el dia 4de desembre va tenir lloc la conferència sobre «Adaptació dels estudis deFisioteràpia a l’espai Europeu d’Ensenyament Superior. Una oportunitatper a millorar», a càrrec del Sr. Jesús Rebollo Roldán, i per al dia 16 dedesembre està prevista la conferència sobre Activitats Aquàtiques.

En aquesta edició del Noticiari  us recomanem la pàgina webde l’Instituto de Salud Carlos III i la de Galenicom, i tres exemplarsbibliogràfics: Analgesia por medios físicos, Terapias miofasciales: in-ducción miofascial. Aspectos teóricos y aplicaciones clínicas i Fisioterapiaen obstetricia y ginecología.Els llibres recomanats estan a la vostra disposició a la biblioteca delCol·legi.Tota la informació sobre l’oferta de formació continuada d’Universitatsi centres formatius de cursos i postgraus la podeu trobar actualitzada ala pàgina web del Col·legi, www.fisioterapeutes.com.

Pàgina 8

El resultat de les eleccions al
Parlament de Catalunya ens ha
ofert una situació que farà que
necessàriament el diàleg i acord
s’imposin a les decisions
unilaterals. Dins de l’àmbit de la
Salut, ben segur que la correlació
de forces de l’acord de Govern
també representarà una acció
política del Departa-
ment basada en l’acord.

En allò que ens afecta
als Fisioterapeutes,
totes les forces
polítiques estaven
d’acord i així ho van
expressar als membres
de la Junta de Govern,
en el sentit que en
aquesta legislatura i
dins de la Sanitat, la
Fisioteràpia esdevindria
una situació a analitzar,
abordar i a plantejar-ne els punts
de solució.

La realitat és: centres molt
massificats, professionals treba-
llant amb un estrès difícilment
suportable i bastants casos de la
síndrome del burn-out, proce-
ssos que podrien ser molt més

Continua a la pàgina 4 Fisios Mundi és una ONG
integrada per un grup de
fisioterapeutes que, a causa
de les necessitats de països
en vies de desenvolupament,
va començar un projecte de
fisioteràpia a l’estat d’Andra
Pradesh,districte d’Anan-
tapur, a l’Índia amb la
col·laboració de la Fundació
Vicenç Ferrer i el Consorci
de desenvolupament rural
d’Anantapur.

significa assolir uns acords a dos
nivells:
·  Intern de la professió, per tal
d’assolir una defensa d’un model
de Fisioteràpia amb finançament
públic a Catalunya.
·  Extern: Amb els altres
professionals de la Rehabilitació:
Metges Rehabilitadors, Tera-

peutes  Ocupacionals,
Logopedes, Inferme-
ria...
El primer esglaó és
iniciar diàleg entre tots
nosaltres per assolir un
gran acord profe-
ssional de la Fisio-
teràpia. Acordar quin
model de Fisioteràpia
volem presentar davant
de l’Administració i
dels altres professio-
nals sanitaris.

Hi ha molts punts que ens
uneixen i d’altres que ens
separen. Parlem d’allò que ens
uneix i deixem allò que ens
allunya. Potser,  després del
procés, després de veure tot allò
que ens apropa, veurem que els
punts que ens allunyen tenen un
altre color.

Noti33.pmd 24/12/2000, 9:231
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Juli Simón,Director del 1r Congrésdʼentitats i professionals degerontologia i geriatria deCatalunya
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El 19 de desembre es va celebrar la reunió de la Junta Directiva i el 20de desembre es va reunir amb l’Assemblea General del Consejo Gene-ral de Colegios de Fisioterapeutas.

La Unió Europea crearà un document que acredita la qualificacióprofessional als Estats membres.

La comissió d’acupuntura recomana «Fundamentos de acupuntura»,una obra d’interès per professionals sanitaris que vulguin conèixer iapropar-se a l’acupuntura.

En aquesta edició del Noticiari  us recomanem les pàgines web de laSociedad española del Dolor, PEDro i la de Consejo General  de Cole-gios de Fisioterapeutas.

Els llibres recomanats són: Disfalgia. Evaluación y reeducación de lostrastornos de la deglución , Exploración y evaluaciónneuromusculoesquelética i Manual de masaje terapéutico. i estan a lavostra disposició a la biblioteca del Col·legi.

Pàgina 8

Continua a la pàgina 4

Aquest Congrés neix amb
la voluntat de ser el punt de
trobada on es concentrin els
professionals i usuaris del
camp de la geriatria i la
gerontologia a Catalunya.
Mitjançant el treball en equip,
els debats, el diàleg constant
i la participació activa dels
implicats es treballarà  per
millorar l’atenció de les per-
sones grans.

La campanya de divulgació
professional i d’imatge cor-
porativa que està donant a
conèixer la professió i el
Col·legi, les accions destinades
a la regulació de l’exercici lliure
de la Fisioteràpia, la reordenació
professional prop del Servei
Català de la Salut i l’objectiu de
fer possible la concertació
pròpia de la
Fisioteràpia així com
el procés de
redefinició de
competències i
d’ordenació de la
professió i la
implantació del
Col·legi a les
comarques de manera
que el suport
col·legial s’apropi als
tots els col·legiats,
constitueixen alguns dels
principals eixos que determinen
l’activitat de la Junta de Govern.

Els desafiaments a què ha de fer
front la nostra professió, els
projectes en curs i els que ha
d’endegar el Col·legi fan
necessari que la Junta de Govern
gaudeixi de la màxima
representativitat possible. Per tal
de fer-los efectius és  necessària
una continuïtat de la qual no
disposa l’actual equip de
govern, format a partir de la
dimissió de l’anterior Degà,

Sr. Antonio Narbona, el mes de
novembre de 2002.
Per això, tot i que el mandat no
s’extingeix fins l’agost, la Junta
de Govern ha cregut convenient
anticipar les eleccions, de
manera que el Degà i la Junta
que en resultin disposin d’un
mandat complet per tal de
realitzar el seu programa, amb la

perspectiva dels quatre anys de
feina que ofereix cada mandat.

El calendari electoral que oferim
s’ha establert aplicant
àmpliament els terminis
previstos als Estatuts del Col·legi
de Fisioterapeutes de Catalunya.
Primerament, el 23 de gener es
formalitzà la convocatòria
d’eleccions que comporta per una
banda la publicitat del cens
col·legial i la possibilitat
d’esmenar-lo fins el dia 29 de
gener a les 20 h, i per l’altra la

presentació de les candidatures
que es tancà el 5 de febrer a les
20 h. El  cens definitiu i les
candidatures presentades es fan
públics el dia 11 de febrer i la
jornada electoral se celebrarà el
26 de febrer, a la seu del Col·legi
al carrer Segle XX, número 78
de Barcelona, de les 10.00 h. fins
a les 20.00 h., ininterrompu-

dament.

Desitgem que el
procés electoral
transcorri dins dels
paràmetres de
respecte a les
diverses propostes i
que la Jornada
electoral sigui una
festa del Col·legi i de
la professió.

La participació és determinant de
la representativitat que requereix
el Col·legi, per això el teu vot és
important. Participa a les
eleccions. Si vens, ens complaurà
saludar-te i, si no t’és possible,
pensa que pots votar per correu.

El dia  26 de febrer parti-
cipa a les eleccions. El teu
vot és important, es
requereix la participació
de tots.

La teva participació és vital

noticiari nuevo marcos 21/1/04, 12:031
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Els col·legiats donen la victòria a la
candidatura de Daniel Jiménez i a la seva

proposta de Junta de Govern

La jornada electoral es va
celebrar el passat dia 26 de
febrer a les 10h, en la qual els
col·legiats van proclamar la
candidatura de Daniel
Jiménez amb 122 vots a
favor. Aquesta candida-
tura presenta una renova-
ció parcial de la Junta de
Govern amb la incorpo-
ració de nova gent que
poden aportar els canvis
necessaris i amb l'expe-
riència de col·legiats que
porten temps amb la
dinàmica col·legial. 

Durant aquest mandat, aques-
ta nova Junta planteja les
següents propostes: establir
un nou model de finançament
i de concertació mitjançant la
creació d'una comissió d'Ad-
ministració; actualitzar els
honoraris de la nostra profes-
sió; la integració de la
Fisioteràpia dins de l'atenció

primària de salut mitjançant
un informe de la Comissió
d'Atenció Primària i sol·lici-
tar al Departament de Sanitat
oferta pública per Fisiote-
ràpia, entre d’altres. 

Pel que fa al servei als
col·legiats, es crearà un servei
de facturing per a microempre-
ses per facilitar la facturació i
també es crearà un espai virtual
on s'ubicarà un vademècum de
Fisiote-ràpia amb protocols on-
line i l’establiment de les bases
per a la convocatòria de
beques.   

Totes les comissions continua-
ran amb la seva tasca i a més a
més es constituirà una societat
científica, vinculada al Col·legi,
que agruparà diferents seccions
que corresponen a àmbits d'ac-

tuació professional.

També es planteja una par-
ticipació més activa en el
Consejo General de
Colegios de Fisiotera-
peutas, amb l'objectiu d'es-
tablir una campanya esta-
tal de divulgació de la
Fisioteràpia, potenciar la

participació en les comis-
sions del Consejo General i
sol·licitar la representació
internacional del Col·legi a
través del Consejo General de
Colegios de Fisioterapeu-tas. 

Aquestes i altres propostes es
portaran a terme durant
aquests quatre anys de man-
dat que ens espera. 

Daniel Jiménez va formar
part d'aquesta institució
des de els seus inicis.
Primer va exercir de vocal,
més tard de secretari, i així
fins a convertir-se en Degà
arran de la dimissió de
l'anterior degà, Sr. Antonio
Narbona. A causa d'aques-
ta situació es van plantejar
les eleccions per escollir la
nova Junta d'una forma
democràtica, i així poder
gaudir d'un mandat com-
plet.
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Webs i bibliografia recomanada

Daniel Jiménez Hernández,
Degà electe

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
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En aquesta edició del Noticiari us recomanem la pàgina webd’Amigos de Arnold Chiari, efisioterapia i Physionet. 

Els llibres recomanats són: Manual de valoración muscular,Fisioterapia manual: Columna, i Fisioterapia manual: Extremidades.Aquests exemplars bibliogràfics estan a la vostra disposició a labiblioteca del Col·legi.

El 30 de gener es va convocar una roda de premsa per infor-mar als mitjans de comunicació de la situació de la Fisioteràpia cata-lana, pel que fa referència als baixos honoraris i a la nul·la política dequalitat de les asseguradores. Després d’aquest acte, el 5 de febrer esva reunir l’Assemblea de l’Exercici Lliure per buscar possibles solu-cions a aquesta problemàtica.El 24 de febrer es va celebrar  la conferència La fisioteràpiaa l'esport d'alta competició amb la participació de Jordi Esparó, fisio-terapeuta de l'equip Repsol, guanyador del Rally París-Dakar ambNani Roma, que ens va parlar de la seva experiència.

Activitats col·legials

Pàgina 6 Pàgina 8

Un col·legiat exercint el seu vot
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Noticiari de Fisioteràpia

El Col·legi treballarà amb
l’Administració per la reordenació

de la Fisioteràpia 

El passat 21 d'abril, una delega-
ció del Col·legi de  Fisiotera-
peutes de Catalunya, va entre-
vistar-se amb Marina Geli, con-
sellera de Sanitat, després que
la consellera rebés una petició
del Col·legi on
s'expressava la
necessitat d'obrir
un debat sobre
l'àmbit d'actuació
dels fisioterapeu-
tes i millorar les
prestacions sani-
tàries als ciuta-
dans.
En aquesta peti-
ció es destacava
sobretot l'espe-
rança de poder
establir un diàleg,
amb aquest nou
govern, per solu-
cionar la proble-
màtica que envolta als fisiotera-
peutes, donat que l'anterior
govern no va aportar respostes
clares. 

Per primer cop en molts anys,
els metges rehabilitadors, repre-
sentats per la Societat Catalana
de Rehabilitació, i els fisiotera-

peutes, representats per aquest
Col·legi Professional, s'han reu-
nit formalment per posar les
bases d'uns acords i unes pro-
postes per oferir a la Conselleria
de Sanitat.

En aquesta reunió es va explicar
l'estancament de la situació
actual de la Rehabilitació i la
Fisioteràpia que continua pràc-
ticament igual que quan es van
produir les transferències de
sanitat a la Generalitat de
Catalunya. No obstant, a la

resta de l'Estat s'ha dut a terme
una evolució amb la integració
de la Fisioteràpia a l'atenció pri-
mària de salut. La no integració
de la Fisioteràpia a l'atenció pri-
mària fa que el desenvolupa-

ment d'aquesta
atenció sigui a
través d'equips
de suport en
d e t e r m i n a d e s
Direccions d'A-
tenció Primària
del grup ICS. 

Els resultats d'a-
quest panorama
són uns centres
molts massifi-
cats, una atenció
limitada a deter-
minades àrees
geogràfiques, la
no possibilitat del

ciutadà d'accés directe a través
del metge de família i una pèr-
dua de l'objectiu principal de
l'atenció primària, la proximitat
al ciutadà i la resolució de pro-
blemes de salut menors i molt
freqüents com són les àlgies
vertebrals i els problemes osteo-
articulars.

Josep Clavera ha dedicat

30 anys a l’exercici de la

Fisioteràpia a les comar-

ques del Vallès oriental i

occidental, i simultània-

ment ha estat professor a

l’Escola Universitària de

Fisioteràpia Gimbernat,

però per sobre de tot  sem-

pre ha destacat  per la seva

condició humana.
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Webs i bibliografia recomanada

Josep Clavera, premi de
Fisioteràpia de la Festa de

la Sanitat catalana
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En aquesta edició del Noticiari us recomanem la pàgina web
de l’Asociación de afectados por síndromes de hiperlaxitud y patolo-
gías afines, Ortoinfo i Caídas y alteraciones del equilibrio.

Els llibres recomanats són: La Facilitación neuromuscular
propioceptiva en la práctica, Manual y atlas fotográfico de anatomía
del aparato locomotor i Pasos a seguir. Tratamiento integrado de
pacientes con hemiplejía, de l’editorial Médica Panamericana.
Us recordem que aquests exemplars bibliogràfics estan a la vostra dis-
posició a la biblioteca del Col·legi. 

Els dies 5 i 6 de març es van celebrar les III Jornades cata-
lanes de Fisioteràpia Postquirúrgica en Traumatologia i Ortopèdia,
organitzades pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i l’Hospital
de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet. Cada 2 anys se cele-
bren aquestes Jornades amb la finalitat de compartir coneixements
entre professionals i estudiants. Enguany, més de 200 professionals
van debatre el tema de les lesions lligamentoses.  

El passat 18 de març, membres de Fisios Mundi van expli-
car quin és el projecte de desenvolupament que s’està duent a terme a
l’Índia i les dificultats que es troben en aquest país. 

Activitats col·legials

Pàgina 6 Pàgina 9

Francesc Escarmís, Mercè Ventura i Daniel Jiménez parlant
amb la consellera

continua a la pàgina 4
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L’Assemblea General promociona la
beca de recerca i investigació

El passat dijous dia 20 de maig
a les 21 hores es va realitzar
l'Assemblea General a la seu
col·legial. L'assistència no va
ser gaire nombrosa, però els
assistents es varen mostrar molt
interessats i participatius durant
tota l'assemblea. Dins d'aquesta
reunió i seguint l'ordre
del dia es varen debatre
tots els punts.

En una primera instància
el nostre Degà va voler
donar memòria de dos
companys desapareguts
(Jaume Rocha i Hans
Nesweda). A continua-
ció, es va demanar la
conformitat per canviar
l'ordre del dia amb una
resolució i es va explicar
seguidament l'informe
del Degà abans d'aprovar els
pressupostos de l'any 2004.

En l’assemblea es va llegir l'ac-
ta anterior que va ser aprovada
per majoria, i seguidament es va
fer referència als números del
2003. Tot i seguir una bona línia

en matèria de despeses, existeix
un balanç negatiu que s'equili-
brarà en els següents exercicis.
El Secretari va donar les dades
de la memòria del 2003. Com a
punts interessants val a dir que
l'augment de col·legiats és nota-
ble; que per edat, el 74% dels

col·legiats són menors de 40
anys; una gran majoria dones, i
amb una ubicació de preferèn-
cia a la província de Barcelona.
En relació a les activitats que ha
organitzat el Col·legi és desta-
cable l’augment de conferències
respecte d’anys anteriors i l’in-

crement del nombre de llibres i
referències bibliogràfiques. La
web del Col·legi s'ha modernit-
zat amb un disseny més dinàmic
i funcional,  que facilita l’àcces
a les diferents seccions.
Paral·lelament, s’ha constatat
un notable increment de visites.

El nostre Degà va desta-
car dos esdeveniments
importants de l’any
2003: el Congrés
Mundial de Fisiotera-
peutes i la inauguració
de la nova seu col·legial. 

Entre les propostes d’ac-
tuacions del 2004, el
Degà va destacar que la
data de celebració del
Dia Mundial de la
Fisioteràpia (8 de setem-

bre) és massa precipitada res-
pecte a la tornada de vacances.
Es va proposar fer un acte de
reconeixement del Dia Mundial
a nivell del Col·legi amb una
roda de premsa i anunciant un
acte de divulgació cap a finals
de setembre.  

El Noticiari dedica l’en-

trevista a Emili Ricart i

Miquel Àngel Cos, fisio-

terapeutes esportius, amb

motiu del desè aniversari

de la creació del postgrau

de fisioteràpia esportiva

de l'EUF Gimbernat.
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Web i novetats bibliogràfiques

Miguel Àngel Cos i Emili
Ricart, directors del

Postgrau de Fisioteràpia
de l’Esport
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En aquesta edició del Noticiari us recomanem la
pàgina web de la Sociedad Española de Fisioterapia en
Pediatría (SEFIP).

Els llibres recomanats són: Biomecánica básica.
Sistema musculoesquelético, Dolor y disfunción miofas-
cial. El manual de los puntos de gatillo i Masoterapia.
Clínica básica. Integración terapéutico-anatómica. 

Els dies 14 i 15 es va celebrar la reedició del
Vídeo-Simpòsium de Fisioteràpia en Pediatria per oferir
l’oportunitat d’assistir-hi  als col·legiats que no van poder
fer-ho en l’anterior edició.

En aquesta secció es fa un recull de les confe-
rències del Col·legi celebrades durant els mesos d’abril,
maig i juny sobre la síndrome del dolor pelvià crònic, la
fisio-sexologia, la fibromiàlgia i la fisioteràpia respira-
tòria. 

Activitats col·legials

Pàgina 6 Pàgina 9

continua a la pàgina 4

D’esquerra a dreta, Ricard Corgos, Daniel Jiménez
i Martí Armengol. 

Noticiari de Fisioteràpia

La Fisioteràpia actua en molts camps, no
només realitza massatges terapèutics
Aquest és el missatge que encapçala el Dia

Mundial de la Fisioteràpia d'aquest any
El 25 i 26 setembre es va
instal·lar una carpa divulgativa
al Parc de la Ciutadella (Plaça
de la Cascada), amb motiu del
Dia Mundial de la Fisioteràpia.
Malgrat que el dia oficial és el 8
de setembre, es va decidir apla-
çar els actes de celebració fins a
finals de setembre
perquè ja ha finalit-
zat la temporada de
vacances.
En aquesta trobada
el Col·legi de Fisio-
terapeutes de Cata-
lunya va realitzar
diferents demostra-
cions de l'activitat
del fisioterapeuta,
amb l'objectiu de
promocionar els
diversos camps on
pot actuar la Fisioteràpia, com
la pediatria, l'aparell respiratori,
l'acupuntura, o la hipoteràpia.
De totes aquestes àrees d'actua-
ció es van fer demostracions
com per exemple tallers de res-
piració per a nens, pràctica de
tai-txi i massatge xinès. També
es van projectar, continuada-
ment durant els dos dies, vídeos

dels diversos àmbits de la fisio-
teràpia com són la preparació a
la maternitat, la incontinència
urinària, l'acupuntura i la hipo-
teràpia, entre d'altres. 
L'objectiu d'aquesta trobada és
divulgar, impulsar i donar a
conèixer la professió del fisiote-

rapeuta en el món sanitari.
Tanmateix, es vol fugir de la
visió parcial que el fisioterapeu-
ta només realitza massatges
terapèutics. Per aquest motiu, es
mostren totes les possibilitats,
potser desconegudes per la
majoria dels ciutadans, que ofe-
reix la disciplina de la
Fisioteràpia.

Per tal que tothom estigués
informat de l'existència d'aques-
ta jornada, es va convocar una
roda de premsa, el 8 de setem-
bre, per comunicar les activitats
que organitza el Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya
amb motiu d'aquest Dia

Mundial. També es va
aprofitar l'ocasió per
explicar quina és la
posició del Col·legi
respecte la regulació
de les medicines no
convencionals en què
s'està treballant
actualment dins la
Comissió creada per
la Conselleria de
Sanitat. En l'apartat
d'activitats col·legials
es publica un extracte

del que es va explicar en aques-
ta roda de premsa. 

En relació a les activitats del
Dia Mundial de la Fisioteràpia
es va celebrar el Sopar
Col·loqui del Col·legi el 30 de
setembre, amb l'assistència de
la Consellera de Sanitat, Hble.
Sra. Marina Geli. 

L’entrevista d’aquest
Noticiari la dediquem a
Serge Peyrot, que el prò-
xim 2 de desembre vindrà
a parlar sobre la Teràpia
Psicocorporal Morfoana-
lítica i a l’agost de l’any
vinent està prevista l’or-
ganització d’un curs d’a-
quest mètode.

Sumari
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Webs i novetats bibliogràfiques

Serge Peyrot, creador de
la Teràpia Psicocorporal

Morfoanalítica
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En aquesta edició del Noticiari us recomanem les
pàgines web de la Unitat de Reumatologia de la Vall
d’Hebron, Acció psoriasis i Heatlh Central.

Els llibres recomanats són: Compendio de diagnóstico
por imagen en patología musculoesquética,
Rehabilitación y Fisioterapia en Geriatría i
Fundamentos de fisiología del ejercicio.

El dia 16 de setembre es va celebrar la conferèn-
cia sobre el sistema limfàtic. El dissabte, 18 de setembre
es va informar, a tots els col·legiats interessats, sobre el
procediment per anar a treballar a Itàlia a càrrec
d’Antonio Nisticò, gerent de l’ETT GEVI. 

El dia 8 de setembre es va convocar una roda de
premsa per informar als mitjans de comunicació de les
activitats que organitza el Col·legi per al Dia Mundial de
la Fisioteràpia. 

Activitats col·legials
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III Congrés Nacional de Fisioteràpia, 
la principal iniciativa del pressupost del 2005

El pressupost de l'exercici de
l’any vinent reflecteix les ini-
ciatives i activitats previstes per
la Junta de Govern del Col·legi
per l'any 2005. Entre aquestes
iniciatives cal destacar el III
Congrés Nacional de Fisiote-
ràpia, dedicat a la Salut i a
l'Activitat Física que se celebra-
rà els dies 30 de juny,
1 i 2 de juliol. Aquest
congrés pretén estendre
l'ús de l'activitat física i
promocionar la salut a
la societat mitjançant
taules rodones, ponèn-
cies, xerrades i tallers.
La primera edició d'a-
quest congrés tractava
les àlgies vertebrals i es
va celebrar al 1992. Set
anys després, al 1999,
la segona edició es va
dedicar a les malalties i
accidents laborals. I ara
al 2005, es reprèn aquesta ini-
ciativa històrica. També s'han
fixat les dates d'altres esdeveni-
ments del Col·legi com són els
actes de celebració del Dia
Mundial de la Fisioteràpia que
s'organitzaran el cap de setmana
del 17 i 18 de setembre; el
Sopar Col·loqui el dijous 29 de

setembre i el dissabte, 1 d'octu-
bre, està prevista la Jornada
Científica dins els actes de cele-
bració del Dia Mundial de la
Fisioteràpia.  
La política de la Junta de
Govern es defineix per conti-
nuar amb aquells projectes que
funcionen i beneficien la pro-

fessió. Per exemple, persistir
amb la campanya de divulgació
de la professió tant en l'àmbit
professional (centres de fisiote-
ràpia, Mútues,..) com a la ciuta-
dania, o també mantenir els
ajuts i beques per l'ampliació
dels estudis i/o per la investiga-
ció i recerca en fisioteràpia. 

Dins d'aquest pressupost es res-
pira un aire de renovació d'as-
pecte i forma dels òrgans o mit-
jans de comunicació del
Col·legi. El Noticiari, aquest
suport bimensual, canviarà, es
transformarà en un nou
Noticiari, més atractiu per tal de
facilitar la lectura, i amb noves

seccions d'informa-
ció per als col·le-
giats. El Dit, mitjà
de comunicacions
ràpides, passarà de
l'edició de paper al
format digital amb la
distribució per via
correu electrònic,
per tal d'afavorir la
immediatesa de la
comunicació i a més
a més es reduiran els
costos de producció,
enviament i distribució. 
Les noves tecnolo-

gies tenen un paper rellevant en
la societat d'avui en dia, i per
aquest motiu el Col·legi ha d'a-
daptar-les al seu funcionament
per tal d’agilitzar els seus meca-
nismes i alhora millorar la
comunicació amb el col·legiat,
sent la immediatesa un dels seus
objectius.

Olga Ruiz és fisioterapeu-
ta encara que sempre la
van atraure la ginecologia
i l’obstetrícia  i per aquest
motiu va estudiar també
per matrona. Preocupada
per ajudar en tot el possi-
ble a les dones en la pre-
paració al part va crear el
mètode sofrològic cogni-
tiu. Enguany ha rebut la
distinció del Col·legi.

Sumari
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Web i novetats bibliogràfiques

Olga Ruiz, 
premi June Nystrom

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

En aquesta edició del Noticiari us recomanem la
pàgina web de Physiorama.

Els llibres recomanats són: Fundamentos del masaje
terapéutico i Atlas de técnicas articulares osteopáticas
de las extremidades.

Aquesta secció recull el més important de les tres
conferències celebrades al mes d’octubre: preparació a la
maternitat segons el mètode sofrològic cognitiu, el tracta-
ment de la informació i la regulació de l’acupuntura.
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El Servei dʼAtenció al Col·legiat romandrà obert fins a les 15 hores 
els propers dies 24 i 31 desembre. 
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La divulgació, els ajuts als col·legiats i la comunicació, 
punts claus de l'any 2005

Noticiari de Fisioteràpia

La divulgació de la profes-
sió entre els diversos esta-
ments sanitaris i la pobla-
ció en general, és una de
les tasques promogudes
des del Col·legi de Fisiote-
rapeutes de Catalunya. 
El que es pretén amb
aquesta proposta és fugir
de la visió parcial que es té
en alguns sectors, que el
fisioterapeuta només realit-
za massatges terapèutics i
mostrar, així, totes les pos-
sibilitats que ofereix la dis-
ciplina de la Fisioteràpia. 
La Fisioteràpia constitueix
una professió autònoma i
amb identitat pròpia dins
l’àmbit sanitari ; el seu
objectiu és preservar, resta-

blir i augmentar el nivell de
salut i benestar dels ciuta-
dans a fi de millorar les con-
dicions de vida de la perso-
na i de la comunitat, i de
forma específica, actuar de
manera global en la preven-
ció, la promoció, el mante-
niment i la recuperació de la
funcionalitat mitjançant
qualsevol del mitjans
manuals, físics i químics al
seu abast.
A través de diferents mit-
jans de comunicació escrits
estem acostant la nostra
professió a tots els àmbits,
encara que de manera més
activa a nivell popular i
atenció primària. 

(Continua a la pàgina 4)
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Renovació de la Junta de la Societat Catalana Balear de Fisioteràpia

El passat 1 de desembre de 2004 es van celebrar les eleccions i s’aprovà en Assamblea General
Ordinària la nova Junta de la Societat Catalana-Balear de Fisioteràpia, de la qual Lluis Puig
Torregrosa n’és el President. 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

En aquest número del Noticiari els llibres recomanats són:
Tratamiento funcional tridimensional de la Escoliosis, Terapia
Craneo-sacra I i Terapia Craneo-sacra II. Más allá de la
Duramadre.

En aquesta secció fem un recull de les conferències cele-
brades a la seu del Col·legi: Intrusisme, postura del Col·legi envers
la Osteopatía, síndrome del Dolor Pelvià Crònic i mètode
Lenoarmi: dinàmica relaxació.

Activitats col·legials
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Fisioteràpia i esport

una solució financera 
per a les pimes del sector

factoring

creador del simulador
de disc intervertebral,

patentat al 2004

personatge

Barcelona acollirà al setembre del
proper any el III Congrés Nacional de
Fisioteràpia, coincidint amb els actes
prevists amb motiu del Dia Mundial 

setembre 06

a fons. Que no es trenquin
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maig-juny 2005 nº 42

Atenció Primària,
Assignatura pendent 

Requisits i exemples per a
l'exempció de l'impost 

L'IVA 

Tres fisioterapeutes treballen
en un programa pilot 

per tractar la fibromiàlgia

Personatges

El Col·legi presenta la memòria del
2004 en la XVII Assemblea Ordinària

Projectes 
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juliol-agost 2005 nº 43

Finalitza el termini per a sol·licitar el
canvi de bases de cotització del Règim
Especial d'Autònoms 

l’assessor
Radiografia de les comissions de pediatria i
geriatria del Col·legi, els seus responsables i
com funcionen 

els personatges 

DMF’05
Día Mundial de 

la Fisioteràpia 2005

DMF’05
Dia Mundial de 

la Fisioteràpia 2005
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setembre-octubre 2005 nº 44

Anàlisi de l'estat actual de la
professió. Evolució històrica del
Col·legi de Fisioterapeutes

l’assessor
Entrevista amb els responsables del primer
llibre sobre rehabilitació domiciliària escrit en
castellà 

els personatges 

Èxit del Dia Mundial de 
la Fisioteràpia 2005

          

La Fisioteràpia a Catalunya
s'esquerda
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novembre-desembre 2005 nº 45

Fisioteràpia per a reeducar la veu de
cantants i actors

a fons
Entrevista a les guanyadores del premi
June Nystrom

els personatges 

Carta oberta a la Consellera 
de Salut, Marina Geli

Els fisoterapeutes 
disposats a la mobilització

La Fisioteràpia a Catalunya
s'esquerda
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gener - febrer 2006 nº 46

El Col·legi considera urgent una
planificació de la professió a Catalunya

Assemblea Ordinària
Entrevista amb els autors del llibre
'Fisioterapia del Aparato Locomotor'

els personatges 

2006, un any ple d'objectius 
per a la Fisioteràpia 
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Punt de partida
per a la professió

El Col·legi recorre el concurs de Rehabilitació
El Degà expressa a la Consellera la seva preocupació

març-abril 2006 nº 47
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GRÀCIES
Amb el vostre suport hem aconseguit el compromís de Salut de modificació

del Decret de Regulació de Teràpies Manuals.

maig-juny 2006 nº 48

el personatge 
Entrevista amb Jeannine Jennequin,
experta en Fisioteràpia Respiratòria

l’assessor 
Repàs als aspectes més importants

per a la declaració de la renda 

especial 
III CONGRÉS NACIONAL DE

FISIOTERÀPIA, SALUT I 
ACTIVITAT FÍSICA
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DMF’06

Arriba l'hora
Setembre, un mes històric per a la Fisioteràpia

Els fisioterapeutes 'ocupen' el centre de Barcelona, del 8 al 12 de setembre per divulgar la professió.

juliol-agost 2006 nº 49

III CONGRÉS NACIONAL DE FISIOTERÀPIA, SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
La tercera edició del Congrés reunirà durant els dies 14, 15 i 16 de setembre, al Campus de Bellaterra,
els professionals més prestigiosos del sector. 
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DMF’06
Els fisioterapeutes de Catalunya surten al carrer 

per a reivindicar la seva professió

El Decret de Regulació de Teràpies Manuals 
segueix sent l'assignatura pendent 

setembre-octubre 2006 nº 50
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novembre-desembre 2006 nº 51

Sopar Col·loqui 2006
Carles Vallbona
“L'objectiu seria fer
10.000 passos cada dia”

Isabel Salvat
“La  millor divulgació de la nostra

professió és la feina ben feta”

L’ASSESSOR El contingut de la Història Clínica i la posició jurídica
del fisioterapeuta davant la informació sanitària que conté

�

�
Fisioteràpia

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

No
tic

ia
ri 

de
 

gener-febrer 2007 nº 52

XX Assemblea Ordinària 2006:
Consolidació de les Delegacions Provincials
Els personatges: Entrevista a Emma Ludeña, fisioterapeuta de l'Hospital Sociosanitari de dia de l'Hospital
Clínic, i a Pere Narbona, Degà Honorífic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i pacient d'aquest centre. La
Fisioteràpia com a mitjà per a millorar la qualitat de vida dels pacients amb malaltia de Parkinson, Corea de
Huntington i Alzheimer.

II CONCURS FOTOGRÀFIC
DEL COL·LEGI 

DE FISIOTERAPEUTES 
DE CATALUNYA

Fotografies guanyadores

1er PREMI. "L'art més antic i perenne 
a la nostra professió: el massatge." 

Susana Navarro Ortiz. Col.Núm 5433.

Entrevista a Daniel Jiménez i Hernández
Després de la seva dimissió el passat 1 de març, hem entrevistat a Daniel Jiménez per conèixer
la seva trajectòria i valoració personal de la seva tasca al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

NO al Decret de regulació
de les Teràpies Naturals

revista 54.qxp  13/6/07  12:46  Página 1
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any històric per 
a la Fisioteràpia2007

portada.qxd  24/7/07  23:58  Page 1

� Fisioteràpia
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Setembre-Octubre 2007

�

Rafael Torres fisioterapeuta i membre de la International
Myopain Society va oferir una conferència sobre Dolor
Crònic durant el Sopar Col·loqui d’aquest any 

el  personatge

Dia Mundial de
la Fisioteràpia 2007

Anàlisi de l’estat actual de l’aprovacio de
l’Estatut del Treballador Autònom

l’assessor

nº 56

SOPAR  COL·LOQUI 2007
Pas a pas personatges

Lourdes Macias i Joaquim Fagoaga 
Premis June Nystrom 2007

nosaltres
En record a Francesc Pascual

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

nº 57novembre-desembre 2007
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XXII Assemblea General 
Ordinària del Col·legi
Pressupostos i Objectius 2008

“Objectius pel 2008: dirigits principalment 
a la promoció de la Fisioteràpia 
i l’adaptació als nous temps que 
s’esdevenen“

Entrevista a 
Esteve Bosch de Jaureguizar,
fisioterapeuta de la Unitat de Cirurgia 
Cardíaca de l’Hospital de Bellvitge

“He aconseguit tenir una maleta plena 
d’experiències”

El Col·legi necessita el teu vot!
Eleccio

ns

≥ ≥

2008
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gener-febrer 2008 nº 58

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Presentació de la Guia de Canvis 
Posturals

La Comissió de Geriatria presenta la pri-
mera d’un seguit de guies que es presen-
taran durant el 2008

Fisioteràpia Respiratòria en les UCI 
europees i necessitat d’actuació al 
nostre país

Daniel Martí i Gerard Muñoz ens mostren 
la realitat professional europea en les UCI

≥ ≥

Nova Junta de Govern del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
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març-abril 2008 nº 59

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

noticiari59.indd   1 14/3/08   22:39:01

Nous aspectes legals de la professió
≥ Nou Reglament de la Llei de la Protecció de Dades de Caràcter Personal

≥ Llei de Societats Professionals
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maig-juny 2008 nº 60

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

18 
anys del Col·legi

XXIII Assemblea 
Ordinària del Col·legi 
de Fisioterapeutes de 
Catalunya

Dia Mundial de la 
Fisioteràpia 2008

≥ ≥

Sopar Col·loqui 2008≥
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juliol-agost 2008 núm. 61

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Dia Mundial de la  
Fisioteràpia 2008
Entrevista al 
Dr. Jay P. Shah

Sopar Col·loqui 2008 i 
Premi June Nystrom 
2008

≥ ≥
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setembre-octubre 2008 núm. 62

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

noticiari62.indd   1 30/09/2008   18:42:07

El massatge 
en mans dels 

fisioterapeutes

Assessor: Estic de 
baixa, què faig?

Entrevista a José 
Ramírez Moreno

≥ ≥
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novembre-desembre 2008 núm. 63

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

noticiari63.indd   1 20/11/2008   12:41:57

Adaptació i modificació dels Estatuts del  
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

a la Llei 7/2006 de l’Exercici de professions  
titulades i dels col·legis professionals

XXIV Assemblea 
Ordinària i 
Extraordinària

A fons:  
Fundació Step by Step

≥ ≥
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gener-febrer 2009 núm. 64

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

La capacitat dels discapacitats

Mútues d’accidents 
de tràfic i Fisioteràpia: 
Què, qui i com?

Entrevista a 
Eulàlia Cucurella

≥ ≥

“El meu objectiu 
principal és 

trobar l’equilibri 
en la formació 

integral de 
l’esportista”

Rafa Nadal
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

noticiari65.indd   1 18/03/2009   13:00:17

La recerca ens 
farà més visibles

XXV Assemblea 
Ordinària i 
Extraordinària

Entrevista a 
Montserrat Gironès i 
Coromina

≥ ≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

noticiari66.indd   1 3/6/09   14:21:59

Massatges low cost

Tema del mes: 
El Col·legi 
en moviment

Entrevista al degà 
del Col·legi, Francesc 
Escarmís i Costa

≥ ≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

noticiari67.indd   1 23/07/09   12:20

El Col·legi organitza un Dia Mundial 
de la Fisioteràpia reivindicatiu
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

noticiari68.indd   1 20/10/09   12:30

Tema del mes: 
La Fisioteràpia en 
l’educació dels infants 
amb discapacitat

Entrevista a 
Miquel Àngel Cos 
i Morera

≥ ≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

A fons: “Per una major presència de la 
Fisioteràpia a la Sanitat Pública catalana”

≥

El camí a recórrer
accions a realitzar durant el 2010
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gener - març 2010 núm. 70

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

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

Entrevista a Lluís 
Puig, el fisioterapeuta 
més mediàtic

≥ ≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

núm. 71abril - juny 2010
Fisioteràpia

Les relacions institucionals són la 
clau per al futur de la nostra professió

Les

teràpies
manuals

en la

pràctica
clínica

Barcelona

26 de novembre de 2010

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

de Catalunya

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

Entrevistes a  
Enric Sirvent i a  
Ricard Montané

≥ ≥

Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor
Un pas en la bona direcció

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

núm. 73octubre - desembre 2010
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A fons: "El ‘Rewalk’, un esquelet mecànic extern al 
cos, permetrà caminar a molts lesionats medul·lars"

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

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

núm. 74gener - març 2011
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Entrevista al Dr. Francesc Sancho, secretari d’Estratègia i 
Coordinació del Departament de Salut

La Fisioteràpia aquàtica, clau en el tractament del limfedema

≥

≥

No als forfaits,  
sí a la unió professional
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Les

teràpies
manuals

en la

pràctica
clínica

Barcelona

21 d’octubre de 2011

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

A fons: La Fisioteràpia sobre dues rodes

Èxit absolut a la Jornada de Fisioteràpia en geriatria

≥

≥
≥
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Col·legi de
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Entrevista a Francesc 
Escarmís i Costa, premi 
June Nystrom 2011

A fons: L'embenat 
neuromuscular en  
un pantaló

≥ ≥

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

 Jo puc
+

Tu pots
Nosaltres podem

Pla estratègic 2012: les 
nostres principals apostes

Entrevista a  
David Bonet

≥ ≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Primavera 
de jornades col·legials

A fons: Fisioteràpia 
en Parkinson Jove

Entrevista a Joan Carles 
Escolà, president de 
l'ACEFIC

≥ ≥
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març - abril 2012 núm. 79

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

III Jornada de Fisioteràpia 
Neuromusculosquelètica

El DIFT 2012≥ ≥

Un octubre frenètic 
d’activitat col·legial
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya La Fisioteràpia surt al carrer amb una 
festa lúdica de gran èxit i ressò, el DiFT
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

La Fisioteràpia Neuromusculosquelètica, 
més enllà de la teràpia manual

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

núm. 83novembre - desembre 2012
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Línies estratègiques 
del CFC per al 2013

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

núm. 84gener - febrer 2013
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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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maig - juny 2013 núm. 86

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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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≥

≥

Treballar a França 
Cooperació internacional:  
l’autoformació al territori.  
Motiu i objectius del viatge

Entrevista a Xavi Polo
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gener - febrer 2014 núm. 90

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

16 de maig de 2014
Casa Convalescència – UAB CAMPUS Barcelona
Sant Antoni Mª Claret, 171 – 08041 Barcelona

4a edició

≥ En record d’Albert 
Núñez, primer degà  
del CFC

≥ Una visió més artística 
i positiva del càncer de 
mama arriba als joves 

≥ Entrevista a  
Juanjo Brau
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Fisioteràpia

Centre de Vida 
Independent (CVI)

≥ L’acord signat entre l’ICASS i les principals patronals dels centres 
residencials de gent gran, pas a pas

≥ Entrevista a José Luis Estrada Zanui

No
tic

ia
ri 

de

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

maig - juny 2014 núm. 92
Fisioteràpia

≥ Mig any d’accions col·legials

≥ Entrevista a Joan Prat

Obertura d’un  
centre de Fisioteràpia
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setembre 2014 núm. 93

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

≥ Atenció centrada en la persona. El cas del Parc Sanitari Pere Virgili
≥ Entrevista a Joan Romero, premi al Fisioterapeuta de l'Any 
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novembre 2014 núm. 94

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Fisioteràpia
Iniciem un nou camí

≥ Entrevista a  
Manel Domingo,  
degà del CFC

≥ El Col·legi, 
qui som i què fem?
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

≥ Entrevista a Raül Duran

≥ Càncer infantil.  
Dels Polseres Vermelles  
a les Polseres solidàries

Informació  
MOLT IMPORTANT
Sobre el Registre de professionals sanitaris 
de Catalunya i de l’estat espanyol
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gener-febrer 2015 núm. 96

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Fisioteràpia
Noticiari de

edició especialNúm. 97 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Aniversari
1990-2015

Història: 25 anys construint 
junts la professió

La Fisioteràpia catalana: 
dels soterranis a la televisió
A càrrec d’Enric Sirvent

25 anys en  
25 col·legiats

5a edició
Abordatge 
pràctic  de 

Fisioteràpia  
en Geriatria

24 d’abril 2015

Gran acollida a la  
V Jornada d’abordatge  
pràctic de Fisioteràpia  
en Geriatria del CFC

Fisioteràpia
Noticiari de

maig-juny 2015Núm. 98 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

La incontinència urinària.  
Una disfunció més comuna del que ens pensem
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El Dit

Es tracta d’un full informatiu digital bimensual del qual, al 2015, se’n van publicar 6 números.

Ja teniu a la vostra disposició el 10è número de la Revista Científica del CFC

Iniciem una nova temporada de la campanya “12 mesos, 12 consells de salut”

Us informem que el 10è número de la Revista Cientí-
fica que edita el Col·legi ja està a la vostra disposició 
al web del CFC. 

En aquest exemplar hi trobareu l’article original 
“Aplicación de la atención plena (Mindfulness) en la 
prevención del agotamiento profesional en fisiotera-
pia: Un estudio preliminar de caso único”; els resums 
d’articles “Canvis immediats en la mecanosensibi-
litat masticatòria, obertura de la boca i postura del 
cap després de l’aplicació de tècniques miofascials 
en pacients sans sense dolor: un assaig clínic alea-
tori”, “Factors pronòstics per a l’alleujament del do-
lor i la millora funcional en pacients crònics després 
de la rehabilitació hospitalària”, “Estratègies per a la 
prevenció i el tractament de les condicions muscu-
losquelètiques. Dolor lumbar (no específic)” i “Teràpia 
d’estabilització de l’articulació del genoll en pacients 
amb osteoartitis i inestabilitat de genoll: anàlisi de 
subgrup en assaig aleatoritzat i controlat”; el resum 
del “8è Congrés Mundial Interdisciplinari de Dolor 
lumbar i pelvià”; i com sempre també compta amb 
l’apartat de l’Agenda, on s’hi detallen els congressos, 
jornades i les conferències més importants d’arreu 
del món relacionades amb la nostra professió.

Us informem que encetem una nova temporada de la 
campanya “12 mesos, 12 consells de salut”, a la qual, 
aquest 2015, s’hi afegeixen els companys del País Basc 
i Navarra. 

Aquesta campanya, que va iniciar el CPFCM l’any 2013 i a 
la qual el CFC s’hi va afegir al 2014, pretén conscienciar 
a la ciutadania sobre els riscos que poden patir quan rea-
litzen activitats de la vida diària adoptant males postures, 
i les precaucions que cal tenir present per evitar lesions 
o problemes musculosquelètics.

Al primer videoconsell del 2015, dedicat a l’exercici 
a casa per a gent gran, s’informa de la importància de 
l’exercici físic en la prevenció i endarreriment del dete-
riorament cognitiu,  i  la seva rellevància a l’hora de gau-
dir d’una bona salut i prevenir malalties.

Podeu veure la Revista Científica clicant aquí.

També es proposen un seguit d’exercicis molt senzills, 
i que es poden realitzar a casa, adequats per mobilitzar 
tot el nostre cos.

Número IX. Desembre 2013

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

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

L’objectiu de creació d’aquest Registre és:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trobareu més informació 
sobre aquest tema al 
Noticiari 96 de gener-febrer 
que podeu consultar  
en línia aquí.

≥ Entrevista a Raül Duran

≥ Càncer infantil.  
Dels Polseres Vermelles  

a les Polseres solidàries

Informació  
MOLT IMPORTANT
Sobre el Registre de professionals sanitaris 

de Catalunya i de l’estat espanyol
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Et vas perdre la Jornada de Geriatria del CFC? Ara pots recuperar-la del tot!
Us informem que ja teniu a la vostra disposició, al canal 
de TV del CFC, tota la informació relacionada amb la V 
Jornada d’abordatge pràctic de Fisioteràpia en Geriatria 
del CFC, que es va celebrar el passat 24 d’abril a Barce-
lona. Així doncs hi podreu trobar:

• El videoresum de la V Jornada d’abordatge pràctic 
de Fisioteràpia en Geriatria.

• Les entrevistes que el degà i el secretari del CFC, 
Sr. Manel Domingo i Sr, Gabriel Liesa, respecti-
vament, van fer als ponents de la Jornada, Daniel 
Jiménez, Judith Casañas, Eva Sierra, Aitor Garay i 
Marc Terradellas.

• Totes les ponències de la Jornada.

Si et vas perdre la Jornada, ara pots recuperar-la del tot 
a fisiotv.cat

El Grup d’Interès del Penedès col·labora en la 12a edició de la marxa de resis-
tència “7 cims”
El passat dia 3 de maig, el Grup d’Interès del Penedès va 
col·laborar, com ja porta fent en les darreres edicions, 
en la 12a marxa de resistència “7 cims”, organitzada pel 
Centre Excursionista del Penedès i que puntuava per a la 
XVIII Copa catalana de caminades de resistència.

Enguany, la marxa, que va tenir com a sortida i arribada 
la població de Torrelles de Foix, va comptar amb la parti-
cipació d’uns 700 inscrits que s’enfrontaven als 59 km de 
distància i als 4.746m de desnivell acumulat que trans-
corren per la serralada prelitoral. En aquesta dotzena 
edició es van fer canvis en el recorregut, però el que més 
van notar els participants va ser les dures condicions 
meteorològiques amb altes temperatures excepcionals 
per a l’època de l’any en què es disputava. 

Un grup de dos fisioterapeutes va assistir els corredors a 
meitat de camí on, sobretot, se’ls assessorava i ajudava 
a millorar les condicions físiques per afrontar la segona 
meitat del recorregut. A l’arribada, dos fisioterapeutes 
més van atendre els primers participants que patien, 
majoritàriament, sobrecàrregues musculars. En les ho-

res de més volum de feina els quatre fisioterapeutes van 
treballar de manera conjunta per assistir a tothom qui 
ho demanava. 

Cal destacar la bona feina dels organitzadors i agrair 
també la coordinació i bona comunicació amb el grup de 
fisioterapeutes.

Grup d’Interès del Penedès
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Dediquem el videoconsell del mes de juny a la pràctica de la natació
Amb el mes de juny arriba l’estiu, i amb ell els fantàstics 
dies de sol, les nits a la fresca i el banys a la platja i la 
piscina. Per aquesta raó hem considerat oportú dedicar 
el nostre videoconsell del mes de juny a la pràctica de 
la natació i a donar consells de com nedar per evitar 
lesions d’esquena.

Tot i que sabem que nedar és un dels exercicis més com-
plets que hi ha, ens manté en forma i prevé futurs pro-
blemes d’esquena, hem de tenir presents uns consells 
bàsics per fer-ho correctament, sense contratemps ni 
lesions. Així doncs, es desaconsella nedar a papallona 
si es pateix algun problema d’esquena, atès que aquesta 
postura genera un increment de la curvatura de la co-
lumna vertebral gens beneficiosa. Si es té problemes de 
cervicals, en canvi, aconsellem nedar a crol amb el cap 
fora, a crol normal, a esquena normal i, sobretot, a braça.

Al videoconsell també parlem dels beneficis de la immer-
sió a l’aigua, com el seu efecte drenant, l’enfortiment de 
la musculatura sense càrrega articular i el menor risc 
de caigudes, per tant es converteix en un exercici molt 
adequat per a la gent gran.

Hem ampliat, extraordinàriament, el termini per tal que 
actualitzeu les dades que, obligatòriament, han de cons-
tar al Registre de professionals sanitaris de Catalunya. 

Aquest enllaç us portarà a una plataforma d’autogestió 
de dades personals per validar-vos. Ompliu la casella del 
NIF i la del número de col·legiat per tal que el sistema 
comprovi que sou fisioterapeutes col·legiats, i seguiu les 
instruccions que el sistema posa a la vostra disposició.

Una vegada registrats, podreu accedir a les vostres da-
des a través de la pestanya ‘Intranet’ que trobareu a la 
pàgina principal del web del CFC. S'amplia el termini per 
omplir totes les dades fins el 30 de setembre.

Més informació aquí.

Ampliació extraordinària del termini d’actualització de dades del Registre de 
professionals sanitaris fins a finals de setembre

Trobareu més informació 
sobre aquest tema al 
Noticiari 96 de gener-febrer 
que podeu consultar  
en línia aquí.

≥ Entrevista a Raül Duran

≥ Càncer infantil.  
Dels Polseres Vermelles  

a les Polseres solidàries
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Sobre el Registre de professionals sanitaris 

de Catalunya i de l’estat espanyol

Fisioteràpia

N
ot

ic
ia

ri
 d

e

gener-febrer 2015 núm. 96

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

El CFC en cap cas cedeix les dades col·legials a tercers sense autorització
Arran de la informació que ens ha fet arribar un centre 
de Fisioteràpia censat al CFC sobre la cessió, per part del 
CFC, de la nostra base de dades col·legial a la revista The 
ecoblog journal, us informem que el Col·legi en cap cas 

ha cedit aquesta informació i que intentarà, per tots els 
mitjans, esbrinar el motiu pel qual aquesta revista indica 
que les adreces a les quals envia els correus electrònics 
ha estat facilitada pel CFC, cosa que és totalment falsa.
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4a edició de la Jornada Fisioteràpia, TIC i 2.0
Us presentem la que serà la IV Jornada Fisioteràpia, TIC i 
2.0, que se celebrarà el proper 3 d’octubre i per a la qual, 
un cop més, el fil conductor principal serà la Fisioteràpia 
en l’entorn 2.0.

Enguany la novetat principal és el treball conjunt amb 
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, 
amb qui compartirem aquesta jornada que, de ben se-
gur, us enganxarà. 

En aquesta quarta edició comptarem com a ponents amb 
en Quim Chalé, formador experiencial i coach; Rocío Po-
mares, psicòloga sanitària i de l’esport; Luis Torija, fisio-
terapeuta expert en formació en habilitats, i María Sán-
chez, doctora en Periodisme, professional i acadèmica 
de la comunicació i la innovació en xarxa.

La retransmissió de la jornada serà en streaming pel 
nostre canal FisioTV.cat, i aquest any oferim un valor 
afegit: la possibilitat d’assistir de manera presencial a 
aquesta jornada a la seu del Col·legi i gaudir d’un taller 
de networking a càrrec d’un dels ponents, el Sr. Chalé, 
on es treballarà el missatge i la marca, la definició dels 
objectius en el networking 2.0 i s’exploraran les estratè-
gies per augmentar la xarxa de contactes.

Disposem de 40 places gratuïtes per a aquells fisiotera-
peutes que desitgin gaudir en directe i presencialment 
d’aquesta jornada que no us decebrà. A tal efecte, qui 
s’hi vulgui inscriure haurà d’enviar un correu electrònic 
a inscripcions@fisioterapeutes.cat detallant:

• Nom i cognoms
• Número de col·legiat/da
• Adreça de correu electrònic
• Telèfon de contacte

A pocs dies de la convocatòria electoral del 27-S i atesa 
la transcendència politicosocial del moment, vuit col·legis 
professionals sanitaris ens hem unit per emetre un mani-
fest en defensa de la sanitat pública de qualitat i universal 
per a Catalunya.

Manifest dels col·legis professionals sanitaris en defensa del sistema sanitari 
català davant la conjuntura politicosocial actual

Entre d’altres, demanem a les diferents forces polítiques cri-
dades a conformar el nou arc parlamentari català “que con-
centrin els seus esforços i les seves propostes en fer possible 
la viabilitat i la millora del nostre sistema sanitari” i que tre-
ballin per preservar-ne la seva singularitat i diversitat.

Us esperem el dia 3 d’octubre, i us convidem a què 
interaccioneu amb nosaltres a través de Twitter (via 
#colTic20). No us perdeu un esdeveniment únic!
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38a Assemblea Ordinària del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Us recordem que el proper dimecres 18 de novembre 
tindrà lloc la celebració de la 38a Assemblea Ordinària 
del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
L’Assemblea, a més de ser l’òrgan sobirà del Col·legi, 
és el punt de participació i reflexió de tots els col·legiats, 
on es presentarà el Pla Estratègic i el pressupost per a 
l’any 2016.

A partir del dia 10 de novembre podeu demanar a la Se-
cretaria del CFC la documentació que s’hi presentarà per 
sotmetre-la a la vostra valoració i coneixement. També 
la podeu sol·licitar a partir de la data indicada al correu 
electrònic cfc@fisioterapeutes.cat

El proper 21 de novembre tindrà lloc la 11a edició del Con-
grés anual de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia.Com és habitual, es presentaran diverses taules de debat 

de gran interès i amb uns ponents experts en cadascun 
dels continguts. Entre d’altres, cal destacar la fisiotera-
peuta Mercè Blanquet amb la ponència Dolor en la funció 
sexual de la dona; un referent en l’àmbit del dolor com 
és el Sr. Eduardo Fondevila, que ens acostarà als Indi-
cis clínics de la presència del fenomen de Sensibilització 
Central en l’exploració física, i el coordinador de la Co-
missió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica del CFC 
Sr. Marc Lari, que presentarà la comunicació Abordatge 
manual dels punts gallet per al dolor.

El CFC participa en el XIè Congrés de la SCBF

Dia: Dimecres, 18 de novembre de 2015Lloc: Seu del Col·legi de Fisioterapeutes de CatalunyaC/ Segle XX, 78 - 08032, BarcelonaHora: 20.00 h 1a convocatòria20.30 h 2a convocatòria

Convocatòria XXXVIII Assemblea General del Col·legi

Més informació aquí.
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FisioTV.cat

És el nou canal de televisió del CFC. Un repositori de vídeos que va ser creat al 2014 i que ens ha permès 
veure entrevistes, reportatges, consells de Fisioteràpia, ponències de les jornades col·legials...

També ofereix la possibilitat de visionar en streaming les jornades organitzades pel Col·legi.

Quantitat
Tipologia 2014 2015

Reportatges i entrevistes 13 12
Ponències jornades col·legials 26 28

Consells i actes lúdics 16 12

Font: Base de dades del Col·legi
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Xarxes socials

Des del 2011, el CFC està present a les xarxes socials, concretament a Facebook i Twitter.

Destacar que aquest 2015 s’han fet 392 entrades al Facebook, aconseguint uns 995 ‘M’agrada’. En 
relació al Twitter hem fet 929 tuits, hem estat mencionats 1.737 vegades, retuitejats 2.913 i hem 
aconseguit 1.006 seguidors, que sumats als dels anys anteriors, fan un total de 4.370.
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El web
Pàgines visitades

L’any 2015, el web col·legial va tenir 342.465 visites, de les quals un 27,97% van ser de nous usuaris. 
Es van visionar un total de 1.331.328 pàgines.

Els apartats més visitats van ser: ‘Serveis’ amb 578.911 pàgines visualitzades, on hi trobem ‘Borsa 
de treball’ amb un total de 213.180 visites; li segueix l’apartat de ‘Formació’ amb un total de 134.940 
pàgines visualitzades, en el qual s’hi troba la formació del ‘Col·legi’ amb 33.182 visites, la de les  
‘Universitats’ amb 11.531 visites, i la d’’Altres Entitats’ amb un total de 8.127 pàgines visualitzades.

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 més d’un 26%, seguit de Mèxic amb un 18%, són els països des 
d’on s’han fet més consultes a la pàgina web del CFC.

País Visites (%)
França 26,3 %
Mèxic 18,3 %

Estats Units 7,3 %
Andorra 6,9 %

Alemanya 6,4 %
Itàlia 6 %
Altres 28,8 %

Font: Base de dades del Col·legi
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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 2014 2015
Expedients oberts 50 43
Expedients tancats 18 9

Notificacions Inspecció Sanitària 21 20

Font: Base de dades del Col·legi
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Ajuts al naixement
En el marc de les polítiques de Responsabilitat Social existents al Col·legi, la nostra institució atorga 
l’ajut per naixement o adopció, una iniciativa de la Junta de Govern que es va començar a oferir prèvia 
aprovació de l’Assemblea Col·legial de desembre de 2009.

L’ajut consisteix en la bonificació d’una de les quotes col·legials semestrals per a aquells col·legiats que 
hagin tingut o adoptat un fill en l’any en curs i compleixin els requisits que s’especifiquen a la Resolució 
005/2012, de 19 de desembre.

El total d’ajuts al naixement sol·licitats al 2015 va ser de 105. Un descens en 56 punts respecte del 2014.
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D’aquestes sol·licituds es van concedir 102 ajuts, que representen el 97% del total, el mateix percentatge 
que a l’any 2014.
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Ajuts sol·licitats 2014 2015
Concedits 156 102
Denegats 5 3

Font: Base de dades del Col·legi

Any Ajuts sol·licitats
2014 161
2015 105

Font: Base de dades del Col·legi
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En quant a la distribució per sexe, les dones continuen sent les que més demanen l’ajut, representant 
el 82% de sol·licituds al 2015.

150

90

60

30

2014 2015

120

2014 2015
Dones 138 86
Homes 23 19

Font: Base de dades del Col·legi

Respecte de les sol·licituds aprovades, aquestes han estat bonificades a les quotes semestrals següents:

2014 2015
2n semestre 2014 71
1r semestre 2015 68
2n semestre 2015 17 45

Font: Base de dades del Col·legi
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15.000,00

9.000,00

6.000,00

3.000,00

2014 2015

12.000,00

Any Import bonificacions
2014 5.786,50 €
2015 10.595,00 €

Font: Base de dades del Col·legi

Que es tradueix en un total de10.595 € invertits en aquest ajut a l’any 2015.
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Bonificacions quotes 
En el marc de les polítiques de Responsabilitat Social existents al Col·legi, es van implementar les 
bonificacions de la quota col·legial per no exercir la professió, per jubilació parcial i per jubilació total 
per a aquells col·legiats que, acomplint amb els requisits pertinents, volen continuar formant part del 
Col·legi però que, per diferents situacions, no estan obligats a continuar d’alta com a col·legiats actius, 
com és el cas dels no exercents i dels col·legiats jubilats.

Les bonificacions es concreten en el 50% de l’import de la quota per als no exercents i jubilats parcials, 
i del 100% per als jubilats i/o amb resolució d’invalidesa.

Aquestes bonificacions estan implementades des de l’any 2004 les dels col·legiats jubilats i des del 2010 
per als col·legiats no exercents. 

Bonificacions per a no exercents

El total de bonificacions per a no exercents sol·licitades l’any 2015 va ser de 66. Un increment de 8 punts 
respecte del 2014.

D’aquestes sol·licituds, al 2015 es van aprovar el 100% del total, el mateix percentatge que a l’any 2014.
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2014 58
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Font: Base de dades del Col·legi
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Bonificacions per a jubilats 

El total de bonificacions per a jubilats parcials i totals sol·licitades a l’exercici 2015 va ser de 3 i 14, 
respectivament, amb una disminució de 2 punts en relació als jubilats parcials respecte al 2014, però 
amb un increment d’1 punt pel que fa als jubilats totals.

Totes les sol·licituds presentades va ser aprovades.

2014 2015
Jubilats parcials 5 3

Jubilats totals 13 14

Font: Base de dades del Col·legi
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La cinquena edició de la Jornada d’abordatge pràctic de Fisioteràpia en Geriatria va tenir lloc el dia 
24 d’abril i va reunir 226 fisioterapeutes, una xifra d’assistents que creix any rere any i que desperta 
l’interès creixent per aquest àmbit de la professió.  Els ponents de la Jornada van ser, en aquesta 
ocasió, Daniel Jiménez (professor del títol de Grau en Fisioteràpia a la UVic i exdegà del CFC), Aitor 
Garay (expert en Fisioteràpia Neurològica, docent de la Universidad San Jorge i degà del Colegio de 
Fisioterapeutas de Aragón), Marc Terradellas (fisioterapeuta especialitzat en rehabilitació domiciliària i 
cardiorespiratòria), Judith Casañas (fisioterapeuta al Complex Residencial Allegra i OEP leader i cascade 
trainer del Programa Otago) i Eva Sierra (màster en Fisioteràpia manual i professora a La Salle i UNIR).

V Jornada de Fisioteràpia en Geriatria 
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La seu del CFC va acollir el dissabte 3 d’octubre la IV Jornada Fisioteràpia, TIC i 2.0, després de la bona 
acollida que ha anat tenint des que el Col·legi va posar en marxa aquestes jornades pioneres l’any 2012. 
La jornada va ser retransmesa en streaming i, en aquesta edició, va comptar amb els següents ponents: 
Quim Chalé, formador experiencial i coach; Rocío Pomares, psicòloga sanitària i de l’esport; Luis Torija, 
fisioterapeuta expert en formació en habilitats, i María Sánchez, doctora en Periodisme, professional i 
acadèmica de la comunicació i la innovació en xarxa.

IV Jornada de Fisioteràpia, TIC i 2.0
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Més de 400 fisioterapeutes van participar en la VI Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica, 
que va tenir lloc el 27 de novembre al World Trade Center de Barcelona. L’edició d’aquest any va 
comptar amb un cartell de vocació internacional, amb la presència de prestigiosos fisioterapeutes en 
representació dels cinc continents: Luís F. Prato (Amèrica), Dean Watson (Austràlia), Ah-Cheng Goh 
(Àsia), Annalie Basson (Àfrica) i el català Lluís Puig (Europa).

VI Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica
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El sopar Anual del Col·legi de Fisioterapeutes va celebrar-se, un any més, com a cloenda de la Jornada 
de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica, el 27 de novembre.  Com és habitual, en el decurs de l’acte 
es va fer el lliurament del Premi June Nystrom 2015, que va recaure ex aequo en l’organització 
Fisios Mundi (arran de la seva tasca de voluntariat arreu del món) i en la Societat Catalano-Balear 
de Fisioteràpia (per la seva contribució en la difusió de la Fisioteràpia en l’àmbit científic). El Premi 
al Fisioterapeuta de l’Any va correspondre a Roger Gómez per la seva tasca a Quvitec (una empresa 
que proporciona un servei de qualitat personalitzat amb una visió rehabilitadora i professional per 
tal de potenciar la màxima autonomia de l’usuari i millorar la seva qualitat de vida).

Sopar Anual
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El tradicional Dia de la Fisioteràpia (DiFT) va celebrar-se el dissabte 28 de novembre al matí a l’Arc de 
Triomf de Barcelona. Més enllà dels actes de caire popular que es van organitzar, totes les comissions 
del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya hi van participar amb xerrades obertes a tothom sobre els 
diferents àmbits de la professió. 

DiFT (Dia de la Fisioteràpia)
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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 fomen-
tar 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 i juntament amb La Paeria, s’ha desenvolupat el projecte L’Aventura de la Vida pel 
qual s’imparteixen xerrades d’higiene postural als alumnes de primària de 12 escoles de Lleida. S’han 
fet un total de 31 xerrades a les quals hi han assistit un total de 800 alumnes.
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Qualitat i Medi Ambient
Al mes de novembre, 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+.

Dades rellevants

EC-5221 / 10 MA-1681 / 10

Acció 2014 2015
No conformitats 19 19

Accions correctives i preventives 23 21

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

Acció 2014 2015
Suggeriments col·legiats 6 12
Suggeriments ciutadans 0 0

Font: Base de dades del Col·legi
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Junta de Govern
Les activitats de la Junta de Govern al llarg de l’any 2015 han estat marcades, principalment, per la 
celebració del nostre 25è aniversari: 25 anys construint plegats el Col·legi.

A banda de la celebració d’aquests 25 anys, les activitats de la Junta de Govern han estat orientades 
cap a tres àmbits d’actuació: el professional, el col·legial i l’àmbit de relacions institucionals amb 
l’Administració i associacions.

En referència a l’àmbit professional, 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, com també les reunions amb les direccions d’Inspecció i Acreditació Sanitària 
en la nostra tasca diària de la lluita contra l’intrusisme. També volem fer palès el treball realitzat amb 
el Departament de Benestar Social i Família, juntament amb d’altres col·legis professionals, per parlar 
de la situació dels professionals de residències de gent gran.

Pel que fa a l’àmbit col·legial, cal destacar la tasca realitzada pels 8 grups d’interès, les 11 comissions 
i les 3 seccions territorials en la difusió i formació en relació a la Fisioteràpia i els fisioterapeutes.

Comentar les tres jornades realitzades en el decurs del 2015: la V Jornada d’abordatge pràctic de 
Fisioteràpia en Geriatria i la VI Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica, amb el mateix format 
de ponències al matí retransmeses en streaming i masterclass a la tarda; així com la IV Jornada de 
Fisioteràpia TIC i 2.0, en col·laboració amb el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.

Un fet important ha estat, també, la consolidació del canal de TV Fisiotv.cat, on podeu trobar les 
ponències de les jornades, entrevistes, els videoconsells, reportatges, etc. 

Volem destacar la realització del DiFT 2015 a la ciutat de Barcelona, així com la creació del Grup de 
Mútues per a la defensa dels interessos de la Fisioteràpia davant les mútues privades de salut, un fet 
cabdal ocorregut en el darrer trimestre del 2015. 

Afegir la realització de les dues Assemblees Generals Ordinàries, celebrades a la seu de la Secció 
Territorial de Girona i a Barcelona. 

Dins de l’àmbit de les relacions institucionals, remarcar la continuació del conveni bilateral amb el 
Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, així com l’inici, a finals d’any, del projecte d’exclusió social dins 
del conveni d’actuació amb ECOM i l’ajut de l’ONG de Fisioteràpia Fisios Mundi.
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Com a resum, comentar les més de 200 reunions i actes de representació que els membres de la Junta 
han realitzat durant aquest any 2015, tant al nostre territori com a la resta d’Espanya, a més de les 12 
reunions de Junta de Govern i les 49 reunions de Junta Permanent.

Agenda de la Junta de Govern

Data Assumpte Representant CFC
08/01/15 Reunió representant Agència Catalana Consum R. Aiguadé

12/01/15 Reunió Personal Junta Permanent

12/01/15 Reunió Junta de Govern Junta de Govern

19/01/15 Reunió Francesc Escarmís Comitè Organitzador

20/01/15 TSJ Madrid M. Domingo

23/01/15 Reunió AEF Salud Mental R. Aiguadé

28/01/15 Reunió T. Lletrada Intercol·legial R. Figueras

28/01/15 Reunió  Designa DiFT 2015 R. Nadal

30/01/15 Reunió Intercol·legial M. Cantarero

31/01/15 Matinal d'Acupuntura N. Coral

02/02/15 Reunió Jordi Rodríguez Comitè Organitzador

02/02/15 Reunió Junta de Govern Junta de Govern

09/02/15 Reunió RA Comitè Organitzador

09/02/15 Reunió Rafel Donat Comitè Organitzador

11/02/15 Reunió Skype formació Otago G. Liesa

11/02/15 Reunió coordinadors comissions E. Cirera

13/02/15 Entrevista Fisios Mundi R. Aiguadé

14/02/15 Reunió degans / presidents M. Domingo

16/02/15 Reunió Col·legi Logopedes Comitè Organitzador

18/02/15 Reunió VIII col·legis Col. Economistes M. Rodríguez

23/02/15 Reunió RA exclusiva web Comitè Organitzador

23/02/15 Reunió Fisios Mundi Comitè Organitzador

23/02/15 Entrevista Roger Gómez R. Aiguadé

23/02/15 Entrevista Francesc Escarmís M. Domingo

25/02/15 Reunió Consell Professions Sanitàries G. Liesa

25/02/15 Reunió Pla de RHB M. Rodríguez

25/02/15 Reunió Marta Prat Sala Puigverd Comitè Organitzador

25/02/15 Reunió Designa R. Nadal

25/02/15 Reunió Marta Subirats Presidenta AEFA Comitè Organitzador

27/02/15 Reunió taula tècnica Intercol·legial M. Rodríguez / M. Cantarero

27/02/15 Reunió col. Héctor Carrera G. Liesa

02/03/15 Entrevista Lluís Puig M. Domingo
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Data Assumpte Representant CFC
02/03/15 Reunió Junta de Govern Junta de Govern

04/03/15 Reunió DPO R. Alfonso Comitè Organitzador

04/03/15 Reunió DPO S. Quiñonero Comitè Organitzador

04/03/15 Reunió Daniel Jiménez Comitè Organitzador

04/03/15 Reunió Skype Seccions Territorials Responsable Seccions Junta

09/03/15 Reunió DPO M. Cantarero Comitè Organitzador

09/03/15 Reunió Carlota Riera FUB Comitè Organitzador

09/03/15 Reunió Howden Comitè Organitzador

10/03/15 Reunió Iris Miralles cap estudis URV E. Hernando

12/03/15 Reunió Comunicació M. Rodríguez

13/03/15 Reunió Fisios Mundi G. Liesa

16/03/15 Entrevista Montse Nuevo M. Domingo

17/03/15 Reunió formadors Otago a Sabadell P. Vidal

18/03/15 Reunió RA Comitè Organitzador

18/03/15 Reunió R. Figueras Comitè Organitzador

21/03/15 AG CGCF M. Domingo / M. Rodríguez / R. Aiguadé  
E. Cirera / G. Liesa

23/03/15 Programa La Tribu CatRadio M. Rodríguez

24/03/15 Entrevista / debat El Punt Avui TV F. Rubí

25/03/15 Signatura DPO personal Comitè Organitzador

27/03/15 Entrevista Roger Gómez R. Aiguadé

27/03/15 Reunió col·legiat universitats G. Liesa

30/03/15 Entrevista a CatRàdio M. Domingo / R. Aiguadé

30/03/15 Reunió treballadora social G. Liesa / M. Domingo

01/04/15 Reunió cursa J. Brau

01/04/15 Reunió empresa audiovisual Junta Permanent

08/04/15 Reunió Anna Bonet Comitè Organitzador

13/04/15 Reunió Q2 Junta Permanent

13/04/15 Reunió Junta de Govern Junta de Govern

15/04/15 Jornada UdL R. Aiguadé

15/04/15 Visita seu AVECE a St. Boi G. Liesa

15/04/15 Programa TV Lleida F. Rubí

15/04/15 Reunió col·legis Dret a decidir M. Rodríguez

17/04/15 Entrevista televisió Badalona P. Vidal

20/04/15 Reunió RA Junta Permanent

20/04/15 Reunió Pedro Antolín Comitè Organitzador

21/04/15 Reunió Davins acupuntura G. Liesa / J. Crespo

21/04/15 Reunió Pla de RHB CatSalut M. Rodríguez

22/04/15 Reunió Q2 Comitè Organitzador
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Data Assumpte Representant CFC
22/04/15 Reunió Designa Comitè Organitzador / R. Nadal

22/04/15 Reunió Aquàtica Comitè Organitzador

24/04/15 Reunió Intercol·legial M. Rodríguez

24/04/15 Jornada Geriatria Junta de Govern

25/04/15 Dia de COTOC G. Liesa

28/04/15 Reunió coixins Velfont R. Alfonso

28/04/15 Reunió Dpt. Justícia Transparència Llei Col. M. Rodríguez / G. Liesa

28/04/15 Reunió experts Blanquerna G. Liesa

30/04/15 Visita sala Fòrum jornada NME M. Rodríguez

09/05/15 Entrega orles URV M. Domingo

11/05/15 Reunió Inspecció Sanitària Dra. Jové G. Liesa / J. Crespo

11/05/15 Reunió monogràfica RA Comitè Organitzador

11/05/15 Reunió Junta de Govern Junta de Govern

13/05/15 Reunió Q2 Intrusisme Junta Permanent

20/05/15 Reunió RA Comitè Organitzador

20/05/15 Entrevista La Tribu CatRàdio M. Domingo

20/05/15 Reunió fisios discapacitat intel·lectual G. Liesa / M. Rodríguez

20/05/15 Reunió coordinadors comissions E. Cirera

25/05/15 Reunió F. Escarmís M. Domingo

25/05/15 Reunió Revista Científica R. Aiguadé / M. Domingo / M. Rodríguez

25/05/15 Reunió Col·legis professionals M. Rodríguez

27/05/15 Reunió ADPAC Pla RHB M. Rodríguez / G. Liesa

29/05/15 Reunió Fundació Envelliment Otago G. Liesa / R. Alfonso

29/05/15 Reunió Intercol·legial M. Cantarero

29/05/15 Reunió Fòrum Sanitari Girona M. Sala

02/06/15 Reunió GI Terres de l'Ebre G. Liesa / M. Domingo

03/06/15 Reunió Enrique Núñez Howden Junta Permanent

05/06/15 Reunió Noticiari 99 M. Rodríguez / G. Liesa

08/06/15 Reunió Jorge Álvarez Col Andalusia TIC i 2.0 Junta Permanent

08/06/15 Reunió Junta de Govern Junta de Govern

10/06/15 Reunió coixins Velfont Junta Permanent

10/06/15 Reunió sessió de treball Pla RHB Junta Permanent

12/06/15 Reunió Direcció Ordenament Ensenyament G. Liesa

15/06/15 Reunió RA Junta Permanent

16/06/15 AG Intercol·legial M. Rodríguez

17/06/15 AG CFC Junta de Govern

22/06/15 Entrevista Roger Gómez R. Aiguadé

22/06/15 Entrevista Juan López M. Domingo

22/06/15 Reunió Podem Barcelona Junta Permanent
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Data Assumpte Representant CFC
22/06/15 Entrega orles Blanquerna P. Vidal

29/06/15 Reunió Toni Orensanz Junta Permanent

29/06/15 Reunió Dani Sala Junta Permanent

29/06/15 Reunió Laura Cortada Junta Permanent

29/06/15 Reunió col. Carles Merino M. Domingo

01/07/15 Reunió monogràfica JNME i TIC Junta Permanent

01/07/15 Reunió col. C. Comelles M. Domingo

01/07/15 Reunió Designa J. Permanent

01/07/15 Entrega orles Gimbernat R. Aiguadé / M. Rodríguez

06/07/15 Reunió Junta de Govern Junta de Govern

08/07/15 Reunió Skype Col. Andalusia Junta Permanent

08/07/15 Reunió ESADE Junta Permanent

08/07/15 Reunió Carles Escolà Junta Permanent

10/07/15 Reunió intercol·legial M. Cantarero

13/07/15 Reunió RA Junta Permanent

14/07/15 Reunió Comissió Neuro E. Cirera / G. Liesa

15/07/15 Reunió Onvideo Junta Permanent

20/07/15 Reunió Toni Orensanz Junta Permanent

21/07/15 Reunió Sr. Josep M. Padrosa M. Domingo / R. Aiguadé

21/07/15 Reunió Consell Sanitari Dpt. Salut G. Liesa

22/07/15 Signatura conveni Fisios Mundi Junta Permanent

22/07/15 Reunió Noticiari M. Rodríguez

27/07/15 Reunió Fòrum Sanitari Girona M. Sala

29/07/15 Reunió DiFT R. Nadal

29/07/15 Enregistrament vídeo TVE Santa Margarida Monjos M. Domingo

31/07/15 Entrevista ràdio COPE Barcelona M. Rodríguez

05/08/15 El Món a Rac1 N. Coral

21/08/15 Programa TV Saber vivir M. Domingo

02/09/15 Reunió col. Josep M. Nebot M. Domingo

02/09/15 Reunió Pablo Bravo espectacle Sopar / proposta vídeo Junta Permanent

02/09/15 Reunió Skype Secció Girona Junta Permanent

04/09/15 Consell assessor Sitless Fundació Salut i Envelliment G. Liesa

09/09/15 Reunió DiFT R. Nadal

09/09/15 Reunió CatSalut Dr. Teixidó M. Domingo / M. Rodríguez

09/09/15 Reunió amb assessoria jurídica Junta Permanent

09/09/15 Reunió Inma Castillo tríptic nasal Junta Permanent

09/09/15 Reunió coordinadors comissions E. Cirera

14/09/15 Reunió RA Junta Permanent

14/09/15 Reunió Junta de Govern Junta de Govern

61



activitats del col·legi

Data Assumpte Representant CFC
16/09/15 Reunió SATSE G. Liesa

16/09/15 Reunió final auditoria interna G. Liesa / J. Crespo

16/09/15 Reunió Mybeeweh Rupert Fornell Junta Permanent

16/09/15 Reunió Skype Seccions Territorials Junta Permanent

28/09/15 Reunió Isma EUSES Junta Permanent

30/09/15 Reunió detectiu G. Liesa

02/10/15 Reunió Intercol·legial M. Rodríguez / M. Cantarero

03/10/15 Jornada TIC i 2.0 Junta de Govern

05/10/15 Reunió Junta de Govern Junta de Govern

07/10/15 Reunió Skype Rafa Torres Junta Permanent

07/10/15 Reunió Howden Junta Permanent

07/10/15 Reunió DiFT R. Nadal

07/10/15 Reunió UGT G. Liesa / M. Domingo

07/10/15 Entrevista Ràdio Tarragona E. Hernando

09/10/15 Entrevista RNE G. Liesa

14/10/15 Reunió assessoria jurídica Junta Permanent

17/10/15 Reunió degans / presidents CGCF M. Domingo

19/10/15 Reunió RA Junta Permanent

19/10/15 Reunió Toni Ramon Junta Permanent

21/10/15 Cessió de poders a la notaria M. Domingo

21/10/15 Reunió T. Orensanz Respi G. Liesa

21/10/15 Reunió DiFT R. Nadal

23/10/15 Skype col·legis videoconsells G. Liesa

23/10/15 Sopar professions Igualada N. Coral

26/10/15 Reunió Onvideo Junta Permanent

26/10/15 Reunió Junta de Govern Junta de Govern

28/10/15 Reunió Aranda / Cudós Junta Permanent

28/10/15 Reunió Jordi Vilaró GT Cardiovascular Junta Permanent

02/11/15 Reunió GT Mútues F. Rubí

04/11/15 Reunió DiFT R. Nadal

04/11/15 Reunió Fòrum Sanitari Girona M. Sala

04/11/15 Reunió Signaturit Junta Permanent

10/11/15 Reunió Skype grup FST animal CGCF G. Liesa

13/11/15 Reunió DiFT R. Nadal

16/11/15 Reunió RA Junta Permanent

18/11/15 AG del CFC Junta de Govern

21/11/15 AG del CGCF M. Domingo / R. Aiguadé / M. Rodríguez   
E. Cirera / G. Liesa

23/11/15 Reunió Queti Pachés Junta Permanent
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Data Assumpte Representant CFC
24/11/15 Reunió DiFT R. Nadal

25/11/15 Reunió EUSES Ismael Martí Junta Permanent

27/11/15 Jornada NME Junta de Govern

27/11/15 Reunió Intercol·legial M. Rodríguez

27/11/15 Sopar de la professió Junta de Govern

28/11/15 DiFT Junta de Govern

04/12/15 Reunió Noticiari G. Liesa / J. Govern

09/12/15 Reunió acreditació URV E. Hernando

10/12/15 Inauguració i jornades França Niça Junta Permanent

14/12/15 Reunió RA Junta Permanent

14/12/15 Reunió GT Mútues F. Rubí

14/12/15 Reunió Junta de Govern Junta de Govern

16/12/15 Reunió GT Arts escèniques Junta Permanent

17/12/15 Reunió acreditació URV E. Hernando

21/12/15 Reunió Howden Junta Permanent
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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 la gestió econòmica de l’exercici, 
tenen el següent desglossament:

2014 2015

Salaris

Tipus de 
contractació  

i jornada
Retribució 

bruta
Deducció 

IRPF
Net 

percebut
Retribució 

bruta
Deducció 

IRPF
Net 

percebut
Responsable Administració 
i Finances

Indefinit
Jornada completa 43.663,38 € 10.040,00 € 33.623,38 € 42.546,69 € 8.917,77 € 33.628,92 €

Responsable Desenvolupa-
ment Professional

Indefinit 
Jornada parcial 28.919,00 € 4.054,95 € 24.864.05 € 29.020,65 € 3.684,73 € 25.335,92 €

Responsable Comunicació i 
Relacions Institucionals (1)

Indefinit 
Jornada completa 36.792,74 € 7.358,86 € 29.433,88 € 75.798,44 € 5.909,77 € 69.888,67 €

Àrea Desenvolupament 
Professional 1

Indefinit 
Jornada completa 34.065,02 € 6.473,46 € 27.591,56 € 34.344,97 € 6.283,08 € 28.061,89 €

Àrea Desenvolupament 
Professional 2 (2)

Indefinit 
Jornada completa 20.339,70 € 2.855,88 € 17.483,82 € 20.401,15 € 3.176,28 € 17.224,87 €

Àrea Informàtica Indefinit 
Jornada completa 28.392,00 € 4.541,99 € 23.850,01 € 28.702,48€ 3.582,26 € 25.120,22 €

Àrea Comunicació Indefinit 
Jornada parcial 20.680,34 € 2.047,44 € 18.632,90 € 20.596,51 € 1.621,62 € 18.974,89 €

Àrea Comptabilitat Indefinit
Jornada completa 26.208,00 € 4.455,12 € 21.752,88 € 26.769,12 € 4.118,94 € 22.650,18 €

Administratiu – ADP (3) Indefinit 
Jornada parcial 10.792,00 € 201,70 € 10.590,30 € 8.066,45 € 161,26 € 7.905,19 €

Administratiu – AC1 Indefinit  
Jornada completa 27.768,38 € 3.810,92 € 23.957,46 € 28.054,13 € 3.427,64 € 24.626,49 €

Administratiu – AC2 Indefinit 
Jornada completa 21.403,20 € 1.926,03 € 19.477,17 € 21.866,29 € 1.887,65 € 19.978,64 €

Administratiu – AC3 Indefinit 
Jornada completa 21.403,20 € 2.568,33 € 18.834,87 € 21.866,29 € 2.384,86 € 19.481,43 €

Netejadora Indefinit 
Jornada parcial 7.643,95 € 0,00 € 7.643,95 € 7.793,21 € 0,00 € 7.793,21 €

Administratiu – AC4 (4) Subst. maternitat  
Jornada completa  0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.096,61 € 371,59 € 2.725,02 €

Administratiu – AC5 (5) Subst. maternitat  
Jornada completa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.045,98 € 180,94 € 8.865,04 €

Seguretat Social
Seguretat Social 110.752,20 € 111.004,85 €

Formació personal
Formació personal 1.795,70 € 2.574,16 €

Prevenció riscos laborals
Prevenció riscos laborals 1.750,46 € 1.398,08 €

Altres despeses personal
Premis casament - naixement 600,00 € 1.200,00 €
Pòlissa accidents 1.294,31 € 1.307,15 €

(1) Liquidació contracte de treball, inclosa indemnització. (2) Permís per maternitat des del mes de juliol. (3) Permís de maternitat des del  
mes d’agost. (4) Contracte de substitució per maternitat, amb resolució voluntària del treballador. (5) Contracte de substitució per maternitat.
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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 2015, 
han estat:

2014 2015

Junta de Govern
Contra     

prestació
Deducció 

IRPF Net percebut
Contra

prestació
Deducció 

IRPF Net percebut
Degà 35.948,00 € 15.098,16 € 20.849,84 € 35.948,00 € 13.300,74 € 22.647,26 €
Vicedegana sortint i responsable 
de Salut Pública 12.712,49 € 5.339,20 € € 7.373,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vicedegana entrant i responsable 
de Relacions Institucionals 1.991,45 € 836,40 € 1.155,05 € 14.603,93 € 5.403,45 € 9.200,48 €

Tresorer i responsable  
de Publicacions i  
Relacions CGCF

20.320,88 € 8.534,78 € 11.786,10 € 20.220,86 € 7.481,72 € 12.739,14 €

Secretari 33.600,00 € 6.132,00 € 27.468,00 € 33.473,76 € 5.808,00 € 27.665,76 €

Vicesecretària sortint i 
responsable d’Educació 7.203,29 € 3.025,36 € 4.177,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00€

Vicesecretària entrant i 
responsable de Comissions 
Col·legials

3.915,28 € 1.644,42 € 2.270,86 € 5.167,58 € 1.912,00 € 3.255,58 €

Vocal 1 sortint i responsable de 
Recerca i Universitats 1.940,38 € 815,00 € 1.125,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vocal 1 entrant i responsable 
d’Activitat Física 765,95 € 321,69 € 444,26 € 5.616,93 € 2.078.26 € 3.538,67 €

Vocal 2 sortint i responsable de  
Responsabilitat Social 12.730,33 € 5.346,77 € 7.383,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vocal 2 entrant i responsable de 
Salut i Dona 306,38 € 128,68 € 177,70 € 2.246,75 € 831,30 € 1.415,45 €

Vocal 3 sortint i responsable de 
Geriatria 3.060,61 € 1.285,46 € 1.775,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vocal 3 entrant i responsable de 
Recerca i Universitats 1.899,53 € 797,81 € 1.101,72 € 13.929,85 € 5.154,04 € 8.775,81 €

Vocal 4 entrant i responsable 
d’Exercici Privat 306,38 € 128,68 € 177,70 € 2.246,75 € 831,30 € 1.415,45 €

Vocal 5 entrant i responsable 
d’Envelliment actiu 306,38 € 128,68 € 177,70 € 2.246,75 € 831,30 € 1.415,45 €

Vocal 6 i responsable de la 
Fisioteràpia en la Societat 3.706,33 € 1.556,66 € 2.149,67 € 5.616,93 € 2.078,26 € 3.538,67 €

Vocal 7 i responsable de Teràpies 
complementàries 2.346,76 € 985,68 € 1.361,12 € 2.246,75 € 831,30 € 1.415,45 €

Altres conceptes
Despeses desplaçaments 13.151,84 € 16.300,94 € 6.031,35 € 10.269,59 €
Assistències a Juntes 7.187,50 € 2.517,85 € 4.669,65 €
Altres despeses 570,90 € 211,23 € 359,67 €
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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 185,00 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

91



dades financeres

• 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 al 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; però aquells col·legiats que gaudeixen de la bonificació per a no exercents 
poden demanar la bonificació del 50% en el preu de les inscripcions d’activitats formatives no gratuïtes 
organitzades pel CFC.
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convenis de col·laboració

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


