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presentació
Carta del degà
Benvolguts i benvolgudes,
Teniu a les vostres mans el recull de tota la feina feta
durant l’any 2019, que, com ja estem acostumats,
ha tornat a ser un any intens, de força activitat i bons
projectes. Darrera de tota aquesta feina hi ha moltes
persones vinculades directament o indirecta al Col·legi,
i no voldria continuar sense agrair-los la seva motivació,
la seva dedicació i el seu esforç diari.
La Memòria, com ja sabeu, és un recull que reflecteix
l’activitat del Col·legi en tots els seus àmbits. Comença
amb quelcom tan bàsic com explicar per què som aquí, és
a dir, recordant la missió, la visió i la política del Col·legi
de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC), que tinc l’honor
d’encapçalar des de fa més d’un any (novembre de 2018).
En aquest sentit, el 2019 ha estat un any molt actiu.
La Junta que represento ha treballat de valent i
entre tots hem sabut crear lligams més ferms i forts
amb el col·lectiu apropant-nos dia rere dia més als
i les fisioterapeutes catalans. Cal que tothom senti el
Col·legi com a propi i, en aquest sentit, l’objectiu comú és millorar: millorar la nostra professió, tenir
més presència en la societat i millorar els serveis que oferim.
La Memòria 2019 inclou la descripció de tots i cada un dels organismes i persones que integren l’entitat:
comissions, seccions, grups de treball i d’interès, treballadors i treballadores, Consell Social i Junta de
Govern, i un retrat actual del perfil dels col·legiats i els centres, la seva situació i la seva distribució en
el territori.
Pel que fa a activitats col·legials i jornades, destacar totes i cada una d’elles, doncs totes han estat grans
escenaris de reunió de professionals enfocades a temàtiques ben diverses. Les seccions territorials
que es van posar en marxa durant l’any 2019 van organitzar les seves primeres jornades territorials:
I Jornada de Fisioteràpia de les Terres de l’Ebre el 6 d’abril, I Jornada Transpirinenca el 15 de juny i I
Jornada de l’Eix Transversal el 13 de juliol de 2019, totes elles dirigides, sobretot, als i les fisioterapeutes
de la zona.
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L’any 2019 hem comptat, també, amb jornades de gran assistència com la VII Jornada de Fisioteràpia en
Geriatria, el 27 d’abril amb el lema “La fragilitat i la prescripció de l’exercici terapèutic en l’envelliment”;
la II Jornada de Fisioteràpia de l’Esport el 4 d’octubre, celebrada al Centre d’Alt Rendiment de Sant
Cugat en un format teòric-pràctic i amb companys i companyes fisioterapeutes de reconegut prestigi,
i el 15 de novembre de 2019, la IX Jornada de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica a l’hotel Hesperia
Barcelona Tower, que va reunir més de 500 fisioterapeutes per debatre sobre les teràpies contra el dolor.
No ens podem oblidar, però, de dues activitats molt importants per a la nostra entitat tant per la gran
implicació que suposa dels companys de les seccions, els grups, les comissions... com per la importància
que tenen per si mateixes: el DIFT 2019, que amb propostes d’activitats arreu del territori va permetre
que tots celebréssim el nostre dia, el Dia Mundial de la Fisioteràpia; i la Nit de la Fisioteràpia, que
enguany va ser el tancament de la IX Jornada de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica i que va comptar
amb la presència de la consellera de Salut, Alba Vergés, que va entregar el Premi June Nystrom a
Roberta Ghedina i Xavier Oliver en reconeixement a la seva trajectòria professional. Els qui hi van poder
assistir, recordaran que vàrem fer un petit homenatge a Pere Narbona, exdegà del Col·legi, que ens va
deixar el passat 7 de juny de 2019.
Cal destacar, perquè són la nostra carta de presentació a la societat, les accions divulgatives que
hem dut a terme tant a premsa com a ràdio, on voldria destacar pel context en què es va celebrar, la
nostra participació al programa “Tot és possible” de RAC1 conduït per Elisenda Camps i on vam tenir
l’oportunitat de parlar dels nostres valors professionals com a fisioterapeutes.
Vull fer èmfasi, també, en els diversos serveis que estan a l’abast dels col·legiats i les col·legiades i dels
quals també podeu veure l’activitat realitzada durant l’any 2019: el Servei d’Orientació Laboral (SOL),
les assessories, la nostra oferta de formació, els ajuts i bonificacions, la lluita contra l’intrusisme i,
finalment, les eines de comunicació amb què ens expliquem a la societat.
Tanquem aquest recull de l’any 2019 amb una actualització de les dades financeres de l’entitat i un repàs
als convenis de col·laboració establerts.
Aprofito l’ocasió per recordar-vos que el Col·legi és casa vostra, que som una Junta propera, i que hi
som per escoltar qualsevol dubte o necessitat que pugui tenir el col·lectiu de la Fisioteràpia catalana a
la qual representem.
Una cordial salutació per a tots i totes,

Ramon Aiguadé Aiguadé
Degà
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missió i visió
Missió, visió i política del
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

La missió del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és ser una organització de serveis i de suport
professional dirigida a satisfer i cobrir les necessitats del col·lectiu mitjançant la informació, la recerca,
la formació, l’orientació i l’assessorament al col·legiat, al mateix temps que protegeix i defensa la
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 a la ciutadania.
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 i les fisioterapeutes.
La Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya assumeix el compromís de treballar
amb la implicació total de totes les i 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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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 i col·legiades, a través de la professionalització i sensi
bilització 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 col·legiades) 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 dels col·legiats i col·legiades.
• 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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Junta de Govern

D’esquerra a dreta, de peu: Daniel Freixes, Clara Bergé, Yolanda Sànchez, Cinta Mestre, Marlen Moreno, Ismael Martí, Alfons Mascaró.
D’esquerra a dreta, asseguts: Luis Ignacio Soto, Luciana Moizé, Ramon Aiguadé, Daniel Jiménez, Mayte Serrat.

•
•
•
•
•
•
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Degà: Ramon Aiguadé Aiguadé
Vicedegana: Luciana Moizé Arcone
Secretari: Daniel Jiménez Hernández
Vicesecretària: Cinta Mestre Pedret
Tresorera: Mayte Serrat López
Vicetresorer: Luis Ignacio Soto Bagaria

• Vocals:
− Clara Bergé Ortínez
− Yolanda Sànchez Retamero
− Marlen Moreno Martínez
− Alfons Mascaró Vilella
− Daniel Freixes Garcia
− Ismael Martí Terradas

memòria 2019
Comissions col·legials

Comissió d’Atenció Primària
Membres:
• Coordinador:
Adrià Garcia
• Carlos Domingo

• Núria Clavera
• Elisabet Cañamero

Comissió de Geriatria
Membres:
• Coordinadora:
Cristina Rivera
(des de juny 2019)

•
•
•
•
•
•

Joaquín Hernández
Kilian Lansaque
Ana M. Díaz
Esther Masjuan
Víctor Vizuete
Marta Alcañiz

• Marta Barberán

(fins setembre 2019)

• Mireia Solà

(des de març 2019)

• Mireya Serrano
(fins juliol 2019)

• Juan A. Millaruelo
(fins juny 2019)

• Cristina Puig

(fins setembre 2019)

(des de novembre 2019)
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Comissió de Fisioteràpia
Neuromusculoesquelètica
Membres:
• Coordinador:
Xavier Labraca
• Marta Tejedo
• Mònica Rodríguez

• Fernando Calvo
• Sergio Romero
• Santiago J. Crucci

Comissió de Neurologia
Membres:
• Coordinadora:
Carina Francisco
• Sotscoordinador:
Mario Fernández
(des d’abril 2019)

• Bernat Planas
• Rosa M. Cabanas
• Maria Almenara
(des d’abril 2019)

• Oscar Vicente

(des d’abril 2019)

• Xènia Cox

(des d’abril 2019)

• J. Simón Cardona
• Anna Mauri
(fins març 2019)

• Eva Oliva

(fins març 2019)

• Inés García

• Núria Serra

• Selma Peláez

• Leticia Gómez

• Laura Serra

• Alba Safont

(des d’abril 2019)
(des d’abril 2019)
(des d’abril 2019)

(fins març 2019)
(fins març 2019)
(fins març 2019)

Comissió d’Hipoteràpia
Membres:
• Coordinadora:
Carla Cendrós
(des d’agost 2019)

• Teresa Xipell
• Núria Pastallé
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• Eloisa Martínez
• Sara Andrés
• Laura Pérez
(fins agost 2019)

memòria 2019
Comissió de Fisioteràpia Respiratòria
Membres:
• Coordinadora:
Marta Sabaté
• Sotscoordinadora:
Eva M. Pascual
• Teresa Bladé
• M. Susana Mena

• Cristina Ruiz
• Laura Constantí
(des de maig 2019)

• Laura Rodríguez
• Mireia Pardàs

Comissió de Pediatria
Membres:
• Coordinador:
Jorge J. Cazorla
• Maria Folch
(des d’agost 2019)

• M. Josep Rico

(des d’agost 2019)

• Mireia Massó

(des d’agost 2019)

• Marta Viñas

• Núria Segarra

(des d’agost 2019)

• Mirari Ochandorena
(des d’agost 2019)

• M. Luisa Zabala
• Joel Martín

(des de desembre 2019)

• Raquel Surroca
(des d’agost 2019)

(des d’agost 2019)

Comissió d’Oncologia i Cures Pal·liatives
Membres:
• Coordinadora:
Carolina Garcia
• Gemma Calaf
• Sílvia Caminero
(des d’agost 2019)

• Cristina Pallarols

• Elena Fernández
(des d’agost 2019)

• Nadina Toledo

(des d’octubre 2019)

• Èlia Pérez

(fins octubre 2019)
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Comissió de Sòl Pelvià
Membres:
• Coordinadora:
Sandra Sancho
• Roser Picas
• Anna M. Abelló
• Laia Blanco

• Stephanie Kauffmann
• Eva M. Hernando
• Carla Macau

Comissió d’Osteopatia
Membres:
• Coordinadors:
− Francesc Escarmís
(des de maig 2019)

Mayte Serrat

(des de maig 2019)

• Joan Parera

(des de maig 2019)

• Manel Ramos

(des de maig 2019)

• August Catalán

• Eva Fernández

(des de maig 2019)

• Almudena Gil

(des de maig 2019)

• Carolina Puente
(des de maig 2019)

• Núria Malleu

(fins octubre 2019)

• Víctor Barranco
(fins juliol 2019)

(des de maig 2019)

Comissió d’Acupuntura
Membres:
• Coordinador:
Guillem Suárez
• Sotscoordinador:
Josep M. Charles
• Raul Guzmán
• Tomás J. Tegiacchi
• Ángel Ortiz
• Nerea Huarte-Mendicoa
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• Elena Rubio

(fins juny 2019)

• Carles Fernàndez
(fins febrer 2019)

• Núria Coral

(fins maig 2019)

• Cristina López

(des d’agost 2019)

memòria 2019
Comissió de Fisioteràpia aplicada
als Animals
Membres:
• Coordinador:
Antoni Ramon
• Marta Saula
• Marta Subirats
• Maria Gil
• Marina Sepúlveda

• Enric Corbella

(des de desembre 2019)

• Marta Arnalot

(des de desembre 2019)

• Núria García

(des de desembre 2019)

Activitats de les comissions col·legials
Les comissions col·legials van participar en l’organització d’un total de 27 activitats formatives entre
jornades, cursos, tallers, seminaris tècnics i conferències. Dues (Sòl Pelvià i Neurologia) van elaborar
infografies amb consells de salut per a la ciutadania. Es va crear la Comissió d’Osteopatia i l’antiga
Comissió de Fisioteràpia Veterinària va canviar de nom, i va passar a anomenar-se Comissió de
Fisioteràpia aplicada als Animals.
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Seccions territorials
Secció Territorial de Girona
Membres:
• Coordinadora:
− Esther Gil

(des de maig 2019)

− Ester Aranda
(fins maig 2019)

• Sotscoordinadora:
− Ester Aranda
(des de maig 2019)

− Esther Gil

(fins maig 2019)

• Imma Soler

(des d’abril 2019)

• Berta Serrat
• Xavier Angelats
(des d’abril 2019)

• David Sànchez
(fins maig 2019)

• Irene García

(fins març 2019)

• Núria Palomeras

(d’abril a octubre 2019)

Secció Territorial del Camp de Tarragona
Membres:
• Coordinadora:
Cristina Adillón
• Sotscoordinadora:
Tània López

• Noema Pérez
• Joan Álvarez
• Laura Menés

Secció Territorial de Lleida
Membres:
• Coordinadora:
Diana Martorell
• Sotscoordinadora:
Noemí Bravo
• Judith Almazán
• Núria Cortada
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• Marta Rodríguez de
la Paz
• Marc Badia
• Eva Sorribes
• Oriol Martínez

memòria 2019
Secció Territorial de l’Alt Pirineu i Aran
Membres:
• Coordinadora:
Teresa Serra
• Montserrat Sansa
• Xevi Calm

•
•
•
•

Iris Martínez
Roser Cerqueda
Míriam Bellido
Roger Vilaró

Secció Territorial de les Terres de l’Ebre
Membres:
• Coordinadora:
Marta Escurriola
• Sotscoordinador:
Francesc Múri
• Zaida Paola Velásquez

•
•
•
•

M. del Alba Aixendri
M. Isabel Monreal
M. Jesús Arrufat
Pau Bestratén

Activitats de les seccions territorials
A banda de la seva col·laboració en l’organització d’un total de 18 activitats formatives entre cursos,
seminaris tècnics i conferències a les quals hi van assistir més de 400 col·legiats, cal destacar la seva
participació en activitats de caire popular tals com la Cursa clàssica els Murs, Trail Lo Búnker, Cursa
solidària Stargardt and Go i Cursa Transiscar (Secció Territorial de Lleida); la Cursa Reus – Prades –
Reus i la cursa de Bràfim (Secció Territorial del Camp de Tarragona) i la Jornada de l’Esport Femení
(Secció Territorial de Girona), així com l’organització d’activitats per celebrar el Dia de la Fisioteràpia
(DIFT): marxa nòrdica (Secció Territorial de Girona), circuit de marxa nòrdica (Secció Territorial de
Lleida) i caminada intergeneracional per la costa (Secció Territorial del Camp de Tarragona), xerrada
sobre fibromiàlgia (Secció Territorial de l’Alt Pirineu i Aran) i taller teòrico-pràctic sobre malalties
cardiorespiratòries (Secció Territorial de les Terres de l’Ebre).
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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.
Al 2019 hi havia 4 grups d’interès actius.

Grup d’Interès de Fisioterapeutes
de l’Anoia
Membres:
• Interlocutor:
David Barranco
• Maria Florensa
• Inès Vallès

•
•
•
•

Jordi Regordosa
Anna Ortiz
Carla Comamala
Gemma Ric

Grup d’Interès de Fisioterapeutes del Garraf
Membres:
• Interlocutor:
Carles Morata
• M. Isabel Obenza
• Esther Obenza
• Núria López
• Helga Rey
• Martí Soler
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•
•
•
•

Míriam Prieto
Carolina García
Roberto Díaz
Pasqual Navarro

(des de gener 2019)

• Maria Martínez

(des de gener 2019)

memòria 2019
Grup d’Interès de Fisioterapeutes
d’Osona i el Ripollès
Membres:
• Interlocutora:
− Cristina Font

(fins setembre 2019)

− Rosa Garcia

(des de setembre 2019)

• Anna Escribà
• Cristina Molas

•
•
•
•
•

Lídia Boix
Pau Moreno
Cristina Juvanteny
Zara Ochoa
Pau Farrés

Grup d’Interès de Fisioterapeutes
del Penedès
Membres:
• Interlocutora:
− Núria Coral

(fins abril 2019)

− Laura Ventosa
(des d’abril 2019)

• Mar Puig

(des d’abril 2019)

• Núria Vidal
• Laura Màrquez
• Victòria Alcaraz

Activitats dels grups d’interès
A banda de la seva col·laboració en l’organització d’un total de 6 activitats formatives entre cursos,
seminaris tècnics i conferències a les quals hi van assistir 77 col·legiats, cal destacar la seva participació
en activitats de caire popular tals com la Cursa la Gran Follada (Grup d’Interès de l’Anoia).
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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 i les 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.

Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica
Membres:
• Coordinadora:
Esther Mur
• Eva Cirera
• Montserrat Ferrer

• Rafel Nadal
• Anna Verdú

Grup de Treball en Arts Escèniques
Membres:
• Coordinadora:
Ana Velázquez
• Pablo Ventura
• M. Carmen Carrasco
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• Isabel Artigues
• Santiago J. Crucci
• Mariona Grau

memòria 2019
Grup de Treball de Fisioteràpia i Castells
Membres:
• Coordinadora:
Núria Coral
• Francesc X. Guilayn
• Joan Torrents

•
•
•
•

Laura Figuerola
Èrik Lozano
Irene Reynals
Ana M. Hervás

Grup de Treball de Fisioteràpia i
Discapacitat Intel·lectual
Membres:
• Coordinadora:
Susana Piña
• Ferran Quinto
• Marta Macias
• Armand Galvez

•
•
•
•

Juan M. Romero
Eva Fernández
Eva Roca
Laura Higueras

Grup de Treball d’Intrusisme
Membres:
• Coordinador:
Ismael Martí
• José L. Panadés
• Iván Marín
• Carles Morata

• Mayte Serrat
• Antoni Riera
• Víctor Barranco
(fins octubre 2019)

Grup de Treball de Marxa Nòrdica
Membres:
• Coordinadora:
Marta Rispa
• Ana Gey
• Thaïs Camps

• Núria Santaularia
• Marc Terradellas
• Òscar Gasquez
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Grup de Treball de Fisioteràpia
i Pacient Crític
Membres:
• Coordinador:
Bernat Planas
• Núria Garcia
• Marta Moreno

• Alejandro Ginés
• Gonzalo Ballesteros
• Daniel Martí
(des de juliol 2019)

Grup de Treball d’Universitats
Membres:
• Blanquerna - Universitat
Ramon Llull
• UManresa - Universitat
de Vic - Universitat
Central de Catalunya
• UVic - Universitat
de Vic - Universitat
Central de Catalunya
• TecnoCampus
• Universitat International
de Catalunya

• Universitat Rovira
i Virgili
• EUSES Terres de l’Ebre
• EUSES - Universitat
de Barcelona
• EUSES Campus de Salt
• Escoles Universitàries
Gimbernat i Tomàs Cerdà
• Universitat Autònoma
de Barcelona
• Universitat de Lleida

Grup de Treball de Fisioteràpia Vestibular
Membres:
• Coordinador:
Sergio Lucas
• Javier Fernández
• Joan Sisquella

•
•
•
•

Luis del Pino
Maria Rodríguez
Albert Torrents
Santiago J. Crucci

Activitats dels grups de treball
Com a activitats més destacades, dir que el Grup de Marxa Nòrdica ha treballat en la confecció de la Guia
de marxa nòrdica, que veurà la llum aquest 2020 i ha participat a la Jornada Transpirinenca i al DIFT. Per
la seva banda el Grup de Castells està treballant en la Guia de castells.
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Organigrama funcional
Junta de Govern

Unitat de Gestió
de Continguts i
Assessorament
Lingüístic

Qualitat
i Protecció
de Dades

Junta Permanent

Assessories

Àrea de
Comunicació
i Atenció Col·legial

Àrea Financera,
Màrqueting,
Publicitat
i Informàtica

Àrea de
Desenvolupament
Professional
i Relacions
Institucionals
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organismes col·legials
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 61 dels estatuts col·legials.

El Consell Social de la Fisioteràpia
Article 61
La Junta de Govern pot constituir, informant-ne a l’Assemblea, el Consell Social de la Fisioteràpia,
oferint a participar-hi als que hagin estat degans del Col·legi, als col·legiats honoraris i a persones
o entitats que destaquin pel seu interès o dedicació a la fisioteràpia o a les finalitats del Col·legi. En
forma també part 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 indirectament 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.
Correspon igualment al Consell Social ajudar a la instrucció dels expedients informatius i disciplinaris
que incoï el Col·legi a què es refereixen els articles 24 i 25 d’aquests Estatuts. A aquests efectes, cada
cop que sigui necessari el nomenament d’un instructor per un expedient informatiu o un expedient
disciplinari, es reunirà el Consell Social a instàncies del degà i nomenarà un adjunt a l’instructor per
a aquell expedient, llevat que el Consell Social hagi aprovat el nomenament d’una terna d’adjunta als
instructors a qui correspondrà la tramitació dels expedients per torn durant un període concret.
Igualment, el president del Consell Social serà dipositari dels vots rebuts per correu i farà el recompte
dels vots emesos, en presència del secretari de la Junta.
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Els integrants del Consell Social de la Fisioteràpia són:
• Ramon Aiguadé Aiguadé, degà
• Daniel Jiménez Hernández, degà honorífic
i secretari

• Xavier Trias Vidal de Llobatera, col·legiat
honorífic
• Miquel Vilardell Tarrés, col·legiat honorífic

• Manel Domingo Corchos, exdegà

• Ramon Figueras Sabater, col·legiat honorífic

• Francesc Escarmís Costa, exdegà

• Rafael Manzanera López, col·legiat honorífic

• Pere Narbona Marrassé, degà honorífic

• Conxita Tarruella Tomàs, col·legiada
honorífica

• Antoni Narbona Jiménez, exdegà

• Brian Mulligan, col·legiat honorífic

(fins juny de 2019, per defunció)

• Jordi Artigas de Castro, col·legiat honorífic
• Eduard Rius Pey, col·legiat honorífic
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dades col·legials
Procés de col·legiació
750

500

250

Any

Col·legiacions

2018

559

2019

697
Font: Base de dades del Col·legi

Situació dels col·legiats i col·legiades
El total de col·legiats i col·legiades a 31 de desembre de 2019 és de 14.510, dels quals 10.743 estan en actiu.

Estat

Col·legiats/des (%)

En actiu

74,0%

No exercents

26,0%
Font: Base de dades del Col·legi
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Distribució per sexe i edat
Del total de col·legiades i col·legiats actius (10.743), 6.919 són dones i 3.824, homes.

Sexe

Col·legiats/des (%)

Homes

35,6%

Dones

64,4%
Font: Base de dades del Col·legi

Edat

Col·legiats/des (%)

De 20 a 29

25,0%

De 30 a 39

39,1%

De 40 a 49

26,1%

De 50 a 59

6,3%

Més de 60

3,5%
Font: Base de dades del Col·legi

Distribució geogràfica
Província

Col·legiats/des (%)

Barcelona

73,8%

Girona

9,0%

Lleida

5,4%

Tarragona

10,5%

Fora de Catalunya

1,3%
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 328 centres i consultes de Fisioteràpia, que disposen de la seva
corresponent autorització sanitària.

Província

Centres de Fisioteràpia

Barcelona

61,8%

Girona

14,3%

Lleida

11,6%

Tarragona

12,2%
Font: Base de dades del Col·legi
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90

60

30

2018

Província

2018

2019

Barcelona

107

40

Girona

25

8

Lleida

12

3

Tarragona

16

10

Font: Base de dades del Col·legi

2019

75

50

25

2018

28

2019

Nombre treballadors/es

2018

2019

1 treballador/a

68

38

2 treballadors/es

46

12

Més de 2 treballadors/es

51

14

Font: Base de dades del Col·legi
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Servei d’Orientació Laboral (SOL)
30

20

10

Any

Visites

2018

29

2019

29
Font: Base de dades del Col·legi

Temes de consulta

Respostes (%)

Tràmits per treballar a l’estranger

15%

Orientació laboral

30%

Obertura de centres

67%
Font: Base de dades del Col·legi

Borsa de treball
600

400

200

2018

30

2019

Ofertes de treball

2018

2019

Catalunya

495

540

Estranger

28

28

Font: Base de dades del Col·legi
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400

300

200

100

2018

Ofertes de treball

2018

2019

Contractació laboral

262

301

Prestació de serveis

254

261

Voluntariat

7

6

Font: Base de dades del Col·legi

2019

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.
1200

Consultes

800

400

2018

2019

Assessoria

2018

2019

Presencial

177

167

Correu electrònic

482

549

Telefòn

1061

1198

Font: Base de dades del Col·legi
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Formació
30

20

10

2018

Tipus de formació

2018

2019

Conferències

8

8

Cursos

26

14

Jornades

1

7

Seminaris

24

17

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
30

20

Ajuts concedits

2018

2019

Formació

20

28

Investigació

10

*

10

Font: Base de dades del Col·legi

2018

* Els terminis dels ajuts a la investigació 2019
es van suspendre a causa de la Covid-19.

2019

60000

45000

30000

15000

2018
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2019

Pressupost

2018

2019

Formació

46.265,77 €

59.879,47 €

Investigació

46.265,77 €

46.879,47 €

Font: Base de dades del Col·legi
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Registres de Fisioteràpia
Registres de tècniques de Fisioteràpia
Amb la finalitat de normalitzar les tècniques d’Acupuntura, 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.
400

Altes
300

200

100

2018

2019

Registre

2018

2019

Acupuntura

18

19

Punció Seca

310

373

Aspiracions

1

0

Societats Professionals

10

12

Font: Base de dades del Col·legi
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Taulell d’anuncis
75

50

25

Any

Publicacions

2018

50

2019

66
Font: Base de dades del Col·legi

Concepte

2019

Tràmits per lloguer local

30

Tràmits per venda local

17

Venda de material

19
Font: Base de dades del Col·legi
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Club CFC
És el Club exclusiu i gratuït de tots els col·legiats i col·legiades
del CFC. S’hi poden trobar descomptes, avantatges i tot tipus
de promocions que es renoven i s’actualitzen periòdicament
sobre assegurances, aplicacions informàtiques, bancs i caixes,
carburants, equipaments informàtics, espectacles, esports,
formació transversal, gestió de residus, hotels, lectura, parcs
d’atraccions, restauració, salut i benestar, subministraments de
Fisioteràpia, telefonia, viatges, etc.
Durant aquest 2019, 608 col·legiats han fet ús d’aquests avantatges, descomptes i/o promocions de la
manera que segueix:

22

144

20

48

99

11

57

2

10

20

25

23

8

99

19

Aplicacions informàtiques

Vehicles - carburants

Formació transversal

Parcs d’atraccions

Telefonia

Assegurances

Espectacles

Gestió de residus

Salut i benestar

Viatges

Bancs i caixes

Esports

Hotels

Subministraments de Fisioteràpia

Altres
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Comunicació
Si una de les missions del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és treballar per donar a conèixer
encara més la professió entre la societat, està clar que l’Àrea de de Comunicació del CFC és la punta
de llança d’aquesta missió.
Per aquest motiu, un dels principals objectius de l’Àrea de de Comunicació aquest 2019 va ser la
generació d’un gran nombre de continguts, propis i de qualitat, pensats tant per als i les fisioterapeutes
—per informar-los d’allò que més els pogués interessar i ajudar en l’exercici de la seva professió—
però, alhora, pensats també per als mitjans de comunicació i la societat en general.
Des d’aquesta perspectiva, el 2019 ens va portar a generar, entre d’altres continguts:

21

1

6

1

91

209

22

169

Newsletter El Dit

Impactes als mitjans

Revista científica

Comunicacions a col·legiats

Noticiaris

Notes de premsa

Memòria

Notícies
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Vídeos propis

Cal destacar també la nostra presència diària a les xarxes socials més emprades actualment
—Facebook, Twitter i Instagram—, on no només difonem tot allò que som i que fem, sinó que responem
en la mesura del possible tots els comentaris, dubtes i suggeriments dels nostres seguidors i seguidores.
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iuen algunes estadístiques que quatre de cada cinc persones tindran mal
d’esquena en algun
moment de la seva vida. El dolor lumbar és, segons altres xifres, la malaltia benigna més estesa (i que més despesa mèdica
provoca) a tot el món. I, no obstant, no se li dediquen maratons, cap famós en fa la seva
bandera, ni, malgrat ser la primera causa de baixa laboral a
tot el món, se’l considera un
problema de salut pública de
primera magnitud. Per això és
una bona notícia –o, com a mínim, l’embrió d’una bona notíde Nou BarEl tercer repte és el de la cia– que el districte
intel·ligència artificial perquè ris i el Col·legi de Fisioterapeufirmat
marcarà l’agenda de les actua- tes de Catalunya hagin
ambulatocions tecnològiques en els un acord perquè cinc
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La manzana,
protagonista
contra el cáncer
en Tarragona

El Barça arrencarà la
pretemporada el 2 d’agost

0

Tarragona Gent Nostra

Ayer fue el Día Mundial de esta enfermed
ad
y se realizaron actos por toda la provincia
I.D.

Baix Ebre hubo una conferencia
TARRAGONA
sobre diagnóstico y tratamiento
de los tumores digestivos, que
Una manzana contra el cáncer. La
ofreció el oncólogo Miquel BerzoAsociación Española Contra el
sa. En Sant Carles de la Ràpita
Cáncer (AECC) montó una parahubo una charla a cargo de la psida ayer delante de su sede tarracooncóloga Beatriz Rubio. En
conense en la calle Ramón y Cajal
Constantí se hizo una terapia conpara conmemorar el Día Mundial
tra el linfedema para mujeres con
de esta enfermedad repartiendo
cáncer de mama, impartida por el
manzanas solidarias. Este pequecirujano Santos López. Además,
ño gesto representa una manera
los centros de odontología Salde prevenir el cáncer, según indica la asociación en un 40%, siguiendo hábitos de vida saludable. Fuera el tabaco y el alcohol,
hacer ejercicio, evitar el sobrepe1 de 3
La campaña contra el cáncer tuvo
so y, entre otros, una dieta mediun gran éxito y las manzanas se
● Son los nuevos casos
agotaron. FOTO: PERE FERRÉ
terránea, donde entra en juego la
diagnosticados de cáncer en la
fruta protagonista de ayer, la
provincia de Tarragona en
tidad ha sido capaz de atender el
manzana.
la AECC mientras que el 38% res2018, según informa la Asociadisminución significativa del nivel
13% de las personas, lo que signiTarragona no fue el único lugar
tante son familiares. Las mujeres,
ción Española Contra el Cáncer
de estrés o malestar emocional,
fica más de 30.000 personas cada
de la demarcación donde se rincon un 74% solicitan más ayuda
así como un efecto beneficioso
año.
dió homenaje al Día Mundial
que los hombres que solo lo han
sobre los niveles de sintomatoloEn este sentido, los datos más solicitado
Contra el Cáncer. Los actos solidadent en Salou, Mont-roig y la Selun 26%.
gía ansiosa y depresiva.
relevantes de su actividad derios se extendieron por toda proAdemás, el nivel de estrés o mava del Camp realizaron higienes
Según la AECC en 2018 se diagmuestran que el 40% de las pervincia, organizados por la AECC o
lestar emocional percibido es sudentales para recaudar donatinosticaron 42.933 nuevos casos
sonas que han recibido este tipo
la Lliga Contra el Càncer. En Seperior en el colectivo de familiavos.
de cáncer en Catalunya en 2018,
de tratamiento están en fase de
gur de Calafell se llevó a cabo una
res que en el de pacientes. El nivel
mientras que el Govern apunta
tratamiento activo; el 27% en fase
masterclass de rumba en el pabemedio de sufrimiento expresado
Apoyo psicológico
que fueron 36.500. En cualquier
de dolencia avanzada y un 12%
llón Jaume Vilamajó. En el hospipor pacientes es de 6,9 frente al
La AECC lleva 30 años ofreciendo
caso, se trata de una de las enferson supervivientes.
tal Verge de la Cinta de Tortosa y
7,5 manifestado por los familiatratamiento psicológico especialimedades más mortales y comunes
En cuanto a las diferencias en- res,
el CAP de Ferreries se hicieron
dato que presenta significa- en
zado a pacientes y familiares. Con
nuestra sociedad, que como se
tre pacientes y familiares son los
mesas informativas y de prevención estadística.
más de 250 profesionales de la
pudo ver ayer despierta concienprimeros, en un 62%, los que han
ción. También en la capital del
Finalmente, después del trata9:09
psicología. De esta manera, la ensolicitado atención psicológica de
27/9/2019,cia a lo largo y ancho de todo el
miento recibido se observa
una territorio.

4.544

Videojocs

‘Gamers’:
consells per
evitar lesions
articulars
1 de 6

REDACCIÓ
TARRAGONA

El món dels videojocs ha evolucionat de tal manera que comporta un moviment físic. Simuladors
de vol, jocs de guerra, de velocitat, de plataformes, d’esport o de
ball. I moltes més coses: el ventall
és amplíssim i els aficionats a
aquest tipus de jocs, moltíssims.
Per això l’objectiu del videoconsell
de gener de la campanya ‘12 mesos, 12 consells de salut’ en què
participa el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) és ensenyar a gaudir d’aquesta afició
tot tenint cura de la salut.

El primer consell, per exemple,
és que abans de jugar cal escalfar
i estirar una mica per preparar la
musculatura. Tot i no moure’ns de
l’habitació on hi ha la consola, no
deixa de ser una activitat física i
convé anar-hi en fred. Per la mateixa raó, si fem tirades llargues,
cal anar parant i deixar els comandaments i reposar la vista i
els braços una estona. I tenir present que la millor postura per jugar és la que no mantenim gaire
temps seguit.
Una altra cosa que recorda el
vídeo és que en el cas dels jocs
que simulen esports de lluita (de
combats cos a cos) o d’impacte

(com un de tenis) no hem d’oblidar que estem colpejant l’aire: cal,
doncs, evitar els moviments
bruscs i controlar fins on fem arribar cada cop. També serà bo dur
calçat adequat per no patir cap
relliscada.

reals» que hi hagi en la trajectòria
dels moviments que farem un cop
dins del joc, i així ens evitarem
fer-nos «mal real».
La campanya ‘12 mesos, 12
consells de salut’ és una iniciativa
conjunta del Col·legi Oficial de
Fisioterapeutes del País Basc, el
Atents a la realitat virtual
Col·legi Oficial de Fisioterapeutes
Tot plegat, com sempre apunten
de Navarra, el Col·legi Oficial de
des del CFC, poden ser consells
Fisioterapeutes de València, el
de sentit comú però que mai no
Col·legi Oficial de Fisioterapeutes
està de més posar sobre la taula.
de Galícia, el Col·legi Professional
Una altra cosa que menciona el
de Fisioterapeutes de la Comunivídeo, per exemple, és que abans
tat de Madrid, el Col·legi de Fisiode submergir-nos en la realitat
terapeutes de Cantàbria i el
virtual, és bo donar una ullada a
Col·legi de Fisioterapeutes de Cal’entorn i retirar els «objectes
talunya.

«CON FISIOTERAPEUTAS EN LOS CAP
REDUCIRÍAMOS LAS LISTAS DE ESPERA»
Entrevista

NORIÁN MUÑOZ
@NorianMu

Orgullo ﬁsio. Nací en Tortosa en 1983, mi pareja
y yo tenemos un niño y otro que viene en camino.
Estoy orgullosísima de mi trabajo porque ayudo
a
12:37
la gente a recuperar
11/11/2019,su
bienestar. Soy autónoma y
no tengo mucho tiempo libre, pero hago deporte

Mestre es de esas personas que problema
es cuando se publicita
tienen el don de explicarse con esa actividad
como algo terapéusencillez. Seguramente esa fue tico, como
algo para recuperar la
una de las claves para que alguno funcionalidad
o para quitar el dode los vídeos que subió hace un lor. La formación
que tienen no
tiempo con ejercicios para emba- les prepara
para este tipo de tra- «El problema
no son
razadas superaran el millón de tamientos,
eso es competencia del
visitas en YouTube. Recientemen- fisioterapeuta.
quienes ofrecen
Nosotros estudiate asumió el cargo de vicesecreta- mos una carrera
universitaria de masajes, el problema es
ria del Col·legi de Fisioterapeutes cuatro años,
por eso podemos ha- cuando se publicita esa
de Catalunya. Es el enlace de la cer un diagnóstico
en fisioterapia actividad como algo
entidad en la demarcación de Ta- y decidir cuales
son los tratamienrragona.
tos más indicados para cada pa- terapéutico»
ciente... Y no todos son masajes,
¿Hay suficientes fisioterapeu- el masaje es
«Hay personas que
una técnica más.
tas en el sistema público de saacuden por dolor y son
lud?
Y hay más instrusismo.
dolores que con un poco
No. De hecho en la atención pri- Sí, nos preocupan
los centros que
maria no estamos presentes y es ofrecen cursos
a personas que no de actividad física, un
una de nuestras demandas: poder tienen ningún
conocimiento sani- poco de deporte, se
trabajar en los CAP. Está demos- tario. Se engaña
al alumno di- solventarían»
trado en diversos estudios que ciéndole que
podrá hacer tales o
podríamos mejorar la calidad de cuales tratamientos
de fisiotera- «Hay
vida de los pacientes, especial- pia pero luego
casos donde el
con esa titulación
mente los que acuden por dolor no está preparado,
porque no es problema es que no
musculoesquelético. Muchas ve- legal, porque
pueden hacer daño tienen la condición física
ces los médicos se ven atados de a la persona...
Y lo otro
pies y manos porque sólo pueden estamos encontrando que nos para el deporte que
es con li- quieren hacer...
recetar medicación analgésica o cenciados en
La gente
actividad física, que
antiinflamatorios. En cambio el están entrando
en el campo tera- que pasa del cero al
fisioterapeuta en atención prima- péutico, algo
para lo que no tie- crossﬁt es carne de
ria podría reducir mucho las listas nen competencia.
Cinta Mestre forma parte de la junta del Col·legi
de Fisioterapeutes y
lesiones sí o sí»
de espera.
trabaja en Tortosa, FOTO: FABIÁN ACIDRES
Para que quede claro. Si siento
¿Y en los hospitales?
dolor, ¿mejor ir a un fisiotera- ¿Qué es
lo que más lleva a la Y supongo que el deporte,
En los hospitales también somos peuta que
es- gente que pasa del cero al crossfit
al spa?
gente a la consulta del fisiote- pecialmente
pocos fisioterapeutas por cada Yo te recomiendo
los deportistas de son carne de lesiones
que vayas al fi- rapeuta?
sí o sí.
paciente.
fin
de
semana, también les dan
sioterapeuta, aunque otra cosa es El dolor es
el rey, es un problema trabajo.
que en el spa donde vayas haya porque cada
Asociamos al fisioterapeuta
vez hay mas gente Sí. Hay gente que a raíz
A veces parece que se envía al un fisioterapeuta
de la ac- con el tratamiento del dolor
que te haga un con más dolor. Habrá que
o
estu- tividad deportiva se lesiona porfisio como último recurso
diagnóstico, te indique un trata- diar si esto
con las lesiones, pero hay áreas
tiene que ver con la que es inevitable, pero
Sí, cuando parece que ya el médi- miento y te
hay otras que no se conocen.
aconseje.
falta de ejercicio físico con el es- en que el problema
co no sabe qué hacer manda a
es que no tie- También estamos trabajando
trés, la alimentación, la falta de nen una condición
murehabilitación, y en muchos casos Los masajes
física adecua- cho en cáncer de mama y
que se ofrecen en sueño...
en topodría enviar al paciente desde la las playas
da a lo que quieren hacer. Un dos los
en verano ¿se siguen
pacientes oncológicos.
primera visita. Además, el fisiote- viendo?
ejemplo son los corredores de fin Podemos
ser muy útiles en la reAsí que la vida sedentaria nos de semana
rapeuta siempre puede derivar al ¡Uff! Yo creo
con
entrenamientos
cuperación de esos pacientes.
que se ve menos está llevando cada vez
más al que nadie planifica. Esas carenmédico.
porque aunque sigue existiendo fisioterapeuta.
cias a la larga se traducen en al- Y reciben
la gente, se ha concienciado bas- Sí, hay gente
cada vez más consulque acude a la con- gún tipo de lesión.
¿Les preocupa el intrusismo?
tante y ya no los solicita tanto sulta porque
tas sobre suelo pélvico.
tiene una lesión en
Sí, nos preocupa mucho.
porque se dan cuenta que de al- particular
En la sociedad todavía es un tema
y es necesario tratarla. ¿Qué tipo de deportes
llevan tabú, pero cada vez hay más muguna forma son un atentado a la Pero a veces
también me encuen- más gente a la consulta?
Póngame ejemplos.
salud pública. Esa persona viene, tro con personas
jeres que después de parir acuden
que acuden por Los deportes de moda como
El típico, el de toda la vida, es el te hace un
correr al fisioterapeuta especializado en
masaje, luego hace dolor, y son dolores que
con un o el pádel... Pero por ejemplo me
de los centros de masaje, las este- uno a otra
suelo pélvico para una revisión.
persona cuatro toallas poco de actividad física,
realizan- encuentro con gente que ha empeticistas que ofrecen masajes... El más allá..
Eso está muy bien, ya no se cree
¿Se ha lavado las ma- do un poco de deporte,
se solven- zado con el crossfit que es un ejerproblema no es el masaje en sí, el nos ? ¿Lo que
que las mujeres tengan que resigte hace es inocuo? tarían.
cicio bueno pero muy intenso. La narse a sufrir
incontinencia.

Professora
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El web
L’any 2019, el web col·legial va tenir 448.269 visites, i es van visionar un total de 2.338.227 pàgines.
Els apartats més visitats van ser ‘Orientació Laboral’ amb 1.122.728 pàgines visualitzades, on hi
trobem ‘Borsa de Treball’ amb un total de 433.911 visites; li segueix l’apartat ‘Agenda de formació’
amb un total de 132.173 pàgines visualitzades, en el qual s’hi troba la formació del ‘Col·legi’ amb
27.168 visites, la dels ‘Seminaris’ amb 10.734 visites, i la ‘Formació externa’ amb un total de 6.930
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. Els Estats Units amb un 48%, seguit de França amb més d’un 16%, són els
països des d’on s’han fet més consultes a la pàgina web del CFC fora de les nostres fronteres.
País

Visites (%)

Estats Units

47,89%

França

16,37%

Mèxic

6,88%

Canadà

5,23%

Andorra

5,05%

Alemanya

4,42%

Altres

14,14%
Font: Base de dades del Col·legi

Creació de pàgines web
L’any 2019, el Col·legi va posar en marxa el “Servei
gratuït de creació de pàgines web per a centres”.
Aquest servei posa a disposició de qui ho sol·liciti una
pàgina web amb disseny responsiu (permet adaptar
el format dels continguts a ordinadors, tauletes,
telèfons mòbils o dispositius similars), amb una sèrie
d’apartats que es poden personalitzar d’acord amb
unes plantilles tipus.
El Col·legi s’encarrega del muntatge, segons les necessitats de cada centre, mentre que els col·legiats
i col·legiades aporten la informació, les imatges i vídeos que volen que apareguin a la seva pàgina web
i, fins i tot, poden triar els seus propis colors corporatius.
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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.
Es considera exercici irregular de la professió de fisioterapeuta l’incompliment dels requisits exigits
per a l’exercici de la professió (articles 5 i 6 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, sobre l’exercici de
professions titulades).
En aquests casos i d’acord amb el procediment actual, s’envien cartes als centres o persones implicades
demanant al·legacions i accions a desenvolupar. Per ‘publicitat enganyosa’ entenem que és aquella que
pot induir a error als seus destinataris, pot determinar la seva despesa o perjudicar un competidor.
Ho és també la que oculti dades fonamentals dels béns, activitats o serveis, sempre que aquesta
circumstància indueixi o pugui induir a error.
Segons es consideri oportú, també s’han establert mecanismes de comunicació amb l’Agència Catalana
de Consum.
75

50

25

2018

2019

Acció

2018

2019

Expedients oberts

57

68

Expedients tancats

25

15

Notificacions Inspecció Sanitària

21

31

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 i
col·legiades 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.
220

165

110

55

Any

Ajuts sol·licitats

2018

203

2019

145
Font: Base de dades del Col·legi

D’aquestes sol·licituds es van concedir 141 ajuts, que representen el 97,24 % del total.
200

150

100

50

2018

40

2019

Ajuts sol·licitats

2018

2019

Concedits

198

141

Denegats

5

4

Font: Base de dades del Col·legi
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Que es tradueix en un total de 11.491,50 € invertits en aquest ajut a l’any 2019.
18.000,00

12.000,00

6.000,00

Any

Import bonificacions

2018

16.137,00 €

2019

11.491,50 €
Font: Base de dades del Col·legi
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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 i col·legiades 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 i les no exercents i jubilats
parcials, i del 100% per als jubilats totals i/o amb resolució d’invalidesa.
La bonificació per als col·legiats jubilats està implementada des de l’any 2004 i la que s’aplica als no
exercents, des del 2010.

Bonificacions per a no exercents
El total de bonificacions per a no exercents sol·licitades l’any 2019 va ser de 115. Un increment de 38
punts respecte del 2018.
120

80

40

Any

Bonificacions
no exercents

2018

77

2019

115
Font: Base de dades del Col·legi

Al 2019, es van aprovar el 100% d’aquestes sol·licituds, el mateix percentatge que a l’any 2018.
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Bonificacions per jubilació
El total de bonificacions per jubilacions parcials i totals sol·licitades a l’exercici 2019 va ser de 8 i 6,
respectivament, amb un increment de 5 punts en relació a les parcials del 2018 i una disminució de 2
respecte de les jubilacions totals.
9

6

3

2018

2018

2019

Jubilacions parcials

3

8

Jubilacions totals

8

6

Font: Base de dades del Col·legi

2019

Totes les sol·licituds presentades van ser aprovades.

Bonificacions del 50% en inscripcions a activitats formatives
per a no exercents
El total de bonificacions del 50% de les inscripcions per a activitats formatives per a no exercents
sol·licitades l’any 2019 va ser d’1, que va ser rebutjada per no complir amb els requisits. Una disminució
d’1 punt respecte del 2018.
2

1

Any

Bonificacions inscripcions
activitats formatives
no exercents

2018

2

2019

1
Font: Base de dades del Col·legi
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activitats del col·legi
I Jornada de les Terres de l’Ebre: Fisioteràpia
i dolor. Actualització, avaluació i evidència

El 6 d’abril va tenir lloc a l’hotel SB Corona de Tortosa la I Jornada de Fisioteràpia organitzada per
la Secció Territorial de les Terres de l’Ebre, dedicada a l’abordatge del dolor en Fisioteràpia i que va
congregar una cinquantena de fisioterapeutes de la zona. L’acte es va cloure al llagut Lo Sirgador, on els
assistents van gaudir d’un petit refrigeri i del paisatge fluvial de la ciutat de Tortosa.
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VIII Jornada de Fisioteràpia en Geriatria

El dissabte 27 d’abril, es va celebrar a l’Edifici Balmes de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona la
VIII Jornada de Fisioteràpia en Geriatria, organitzada per la Comissió de Geriatria i el CFC, amb el lema
“La fragilitat i la prescripció de l’exercici terapèutic en l’envelliment”. Mentre l’activitat del matí es va
concentrar a l’auditori amb ponències magistrals, a la tarda, els assistents van poder passar de la teoria
a la pràctica participant en dues masterclass.
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I Jornada Transpirinenca: Abordatge de les
lesions de l’extremitat inferior

El 15 de juny va tenir lloc, a la Seu d’Urgell, la I Jornada Transpirinenca, la primera organitzada per la
Secció Territorial de l’Alt Pirineu i Aran. Aquesta jornada va estar dedicada a l’abordatge de les lesions
de l’extremitat inferior i a l’ús terapèutic de la marxa nòrdica i va ser el preludi de la XLV Assemblea
ordinària del CFC. Al finalitzar l’activitat formativa es va realitzar una sortida de marxa nòrdica i es va
fer una degustació de formatges de la zona.
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I Jornada de l’Eix Transversal

El “CaixaForum Girona”, va acollir el 13 de juliol la I Jornada de l’Eix Transversal, que va tenir com a fil
conductor la tecnologia aplicada a la Fisioteràpia. A la tarda, aprofitant l’estada a la ciutat, es va fer una
activitat lúdica que va consistir en una visita guiada pels escenaris on s’han rodat escenes de la popular
sèrie d’HBO, Joc de Trons.
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II Jornada de Fisioteràpia de l’Esport

El 4 d’octubre va tenir lloc, al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, la segona edició de la Jornada de
Fisioteràpia de l’Esport, una Jornada teòrico-pràctica que va comptar amb les ponències de companys
i companyes fisioterapeutes de reconegut prestigi que, amb les seves intervencions, ens van permetre
confeccionar un programa atractiu per a tots nosaltres centrat en les novetats tecnològiques, d’abordatge
i de raonament clínic en Fisioteràpia de l’esport.
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DIFT 2019

Des de fa uns quants anys, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya celebra el seu particular Dia de
la Fisioteràpia (DIFT) amb activitats commemoratives arreu del territori durant els mesos de setembre
i octubre. L’objectiu és apropar al conjunt de la població quines són les funcions i els beneficis de la
Fisioteràpia per millorar la salut i el benestar de la ciutadania. Al 2019, el DIFT del CFC es va celebrar
a Tortosa, Torredembarra, Vic, Girona i Vallfogona de Balaguer (el 28 de setembre), la Seu d’Urgell
(10 d’octubre) i el 5 d’octubre a Barcelona.
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IX Jornada de Fisioteràpia
Neuromusculoesquelètica

Tots els actes que organitzem aconsegueixen tenir habitualment una molt bona assistència, però des
de que va començar a organitzar-se fa 9 anys, la Jornada de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica
desperta un especial interès. Més de 500 fisioterapeutes es van reunir el 15 de novembre a l’Hesperia
Barcelona Tower per debatre sobre les teràpies contra el dolor. La Jornada es va cloure amb l’entrega de
premis corresponents als millors expedients acadèmics de l’any i al millor Fisioterapeuta de l’Any, que
es realitza mitjançant votació entre els propis col·legiats. Aquest últim va guardonar la feina de Meritxell
Egea i Melanie Maibach, en reconeixement a la seva tasca divulgativa a escoles per ajudar a prevenir el
mal d’esquena.
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La Nit de la Fisioteràpia

En acabar la IX Jornada de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica es va celebrar la Nit de la Fisioteràpia,
una trobada a la qual hi va assistir la consellera de Salut, Alba Vergés, que va entregar el Premi June
Nystrom a Roberta Ghedina i Xavier Oliver, en reconeixement a la seva trajectòria professional. L’acte va
tenir també un sentit homenatge a Pere Narbona, exdegà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
de 1992 a 1996, qui va morir el 7 de juny de 2019, així com un reconeixement als fisioterapeutes jubilats
al 2018.
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Activitats de la Junta de Govern

Durant els transcurs del 2019, els integrants de la Junta de Govern han realitzat contactes i mantingut reunions amb diversos estaments polítics, socials i culturals del nostre país. En aquest sentit, us
informem que el degà, Sr. Ramon Aiguadé, ha realitzat un total de 66 reunions, entre les quals
cal destacar dues trobades amb la consellera de Salut, Alba Vergés. També s’ha reunit amb Marc
Ramentol, director general de Professionals de la Salut; Joan Lluís Espinós, director general d’FP
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació; Josep M. Argimón, director
gerent de l’ICS; Adrià Comella, director del CATSalut; Meritxell Benedí, directora General de Serveis
Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i Martí Casadesús, director general
d’AQU Catalunya.
Esmentar també una reunió amb la degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, M. Eugènia Gay i amb el president del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, Sr. Antoni Gómez;
visites a diversos hospitals i CAPs del territori (Igualada, Sant Celoni, Palamós...), i trobades amb entitats com el Club Ciclista Catalunya-Barcelona CCCBarcelona, la Federació Malalties Minoritàries, el
Consell Tècnic de Fisioteràpia, etc.
Per la seva banda, el secretari del Col·legi, Sr. Daniel Jiménez, ha realitzat contactes amb la federació
ECOM i amb la Fundació Esclerosi Múltiple, amb les quals ha actualitzat el conveni que aquestes entitats tenien amb el Col·legi. També ha treballat juntament amb l’ONG Generación O2 per a la creació
d’un programa per a malalts d’Esclerosi Lateral Amiotròfica i amb el districte de Nou Barris per a la
instauració a cinc CAPs d’un programa de prescripció social de 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 fomentar la Fisioteràpia com mitjà adequat per a la millora de la salut dels ciutadans. En el desenvolupament
d’aquesta tasca, el CFC decideix dur a terme activitats de prevenció de la malaltia i promoció de la salut
dirigides a diferents col·lectius i en diversos àmbits.
Amb aquest objectiu, i juntament amb La Paeria, s’ha desenvolupat el projecte L’Aventura de la Vida pel
qual s’han impartit xerrades d’higiene postural als alumnes de 3r i 4rt de primària de 16 escoles de
Lleida. En total i arreu del territori s’han fet 31 xerrades a les quals hi han assistit uns 600 alumnes i
pares i mares.
D’altra banda, gràcies a un acord amb el districte de Nou Barris, cinc ambulatoris de Nou Barris (Barcelona) van participar d’octubre a desembre en una prova pilot de “prescripció social de Fisioteràpia”, és a dir, en e
 mprar recursos no farmacèutics per intervenir sobre un problema mèdic com, per
exemple, promovent hàbits de vida saludable i la socialització. Els metges d’aquests cinc CAPs podien
receptar als pacients dos tallers gratuïts de Fisioteràpia, especialment pensats per a persones amb
mal d’esquena crònic o malalts de fibromiàlgia. Al taller d’escola d’esquena s’ensenyava a controlar la
respiració, estiraments, tècniques d’automassatge i exercicis d’elasticitat i de millora del to muscular.
Per la seva banda, al taller de fibromiàlgia es feia incís en la higiene postural i s’aprenien hàbits diaris
per equilibrar activitat i descans.
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Qualitat i Medi Ambient
Continuant amb la seva aposta per la millora contínua, el Col·legi
de Fisioterapeutes de Catalunya manté les certificacions dels
seus sistemes implantats de Qualitat i Medi Ambient mitjançant
l’empresa Applus+.
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Despeses de personal i retribucions de la Junta
de Govern
Personal
Les despeses de personal tenen el següent desglossament:
2018
Salaris

Tipus de contracte
i jornada

Retribució
bruta

IRPF

2019
Net*

Retribució
bruta

Net*

Indefinit
Jornada completa

43.703,80 €

9.464,85 €

34.238,95 €

44.213,19 €

9.663,19 €

34.550,00 €

Responsable Àrea Desenvolupament
Professional i Relacions Institucionals

Indefinit
Jornada parcial

32.185,44 €

5.298,13 €

26.887,31 €

32.538,39 €

5.893,26 €

26.645,13 €

Responsable Àrea Comunicació
i Atenció Col·legial

Indefinit
Jornada parcial

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21.401,14 €

2.633,26 €

18.767,88 €

Àrea Desenvolupament Professional
i Relacions Institucionals

Indefinit
Jornada reduïda

15.989,25 €

1.872,79 €

14.116,46 €

7.036,13 €

525,60 €

6.510,53 €

Àrea Finances, Publicitat i Informàtica

Indefinit
Jornada completa

31.167,39 €

4.436,60 €

26.730,79 €

32.648,75 €

5.682,51 €

26.966,24 €

Àrea Finances, Publicitat i Informàtica

Indefinit
Jornada completa

27.852,52 €

4.556,17 €

23.296,35 €

26.281,34 €

4.330,31 €

21.951,03 €

Àrea Comunicació i Atenció Col·legial

Indefinit
Jornada parcial

11.368,62 €

227,40 €

11.141,22 €

17.155,57 €

1.461,60 €

15.693,97 €

Àrea Comunicació i Atenció Col·legial

Indefinit
Jornada parcial

28.722,97 €

3.793,27 €

24.929,70 €

29.059,81 €

4.913,95 €

24.145,86 €

Àrea Desenvolupament Professional
i Relacions Institucionals

Indefinit
Jornada completa

22.846,89 €

2.712,55 €

20.134,34 €

24.081,21 €

3.498,53 €

20.582,68 €

Àrea Comunicació i Atenció Col·legial

Indefinit
Jornada completa

22.846,89 €

2.257,35 €

20.589,54 €

24.081,21 €

3.499,79 €

20.581,42 €

Àrea Finances, Publicitat i Informàtica

Indefinit
Jornada completa

23.791,35 €

2.965,03 €

20.826,32 €

24.583,45 €

3.615,36 €

20.968,09 €

Àrea Desenvolupament Professional
i Relacions Institucionals

Indefinit
Jornada parcial - En excedència**

19.278,41 €

2.318,81 €

16.959,60 €

19.655,60 €

1.914,07 €

17.741,53 €

Àrea Comunicació i Atenció Col·legial

Indefinit
Jornada parcial

27.372,21 €

3.439,26 €

23.932,95 €

27.611,72 €

4.500,67 €

23.111,05 €

Àrea Comunicació i Atenció Col·legial

Indefinit
Jornada parcial - Amortitzat***

21.235,25 €

2.775,95 €

18.459,30 €

14.180,33 €

1.782,84 €

12.397,49 €

Àrea Desenvolupament Professional
i Relacions Institucionals

Temporal
Jornada parcial

14.399,84 €

637,89 €

13.761,95 €

18.482,36 €

2.090,40 €

16.391,96 €

Àrea Comunicació i Atenció Col·legial

Temporal
Jornada parcial - Amortitzat****

9.996,13 €

199,97 €

9.796,16 €

629,00 €

12,58 €

616,42 €

Àrea Desenvolupament Professional
i Relacions Institucionals

Temporal
Jornada parcial

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.355,90 €

25,39 €

1.330,51 €

Seguretat Social
Seguretat Social

102.171,65 €

110.201,31 €

571,86 €

178,20 €

1.161,90 €

1.206,90 €

Formació personal
Formació personal
Prevenció riscos laborals
Prevenció riscos laborals
Altres despeses personal
Lots de Nadal
Assegurança accidents

915,95 €

771,06 €

1.356,65 €

1.376,91 €

Notes: *Abans de la deducció de la cotització a la Seguretat Social. **En excedència des del 31-08-2019.
***Amortizació del lloc de treball el 19-07-2019. ****Amortizació del lloc de treball el 07-01-2019.
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Junta de Govern
Conforme s’estableix a l’article 56 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 2019,
han estat:
2018
Junta de Govern

Contraprestació

2019

Deducció IRPF

Net percebut

Contraprestació

Deducció IRPF

Net percebut

Degà

36.753,82 €

12.864,43 €

23.889,39 €

36.212,32 €

12.674,34 €

23.537,98 €

Vicedegana

16.073,69 €

5.625,82 €

10.447,87 €

12.025,50 €

4.208,94 €

7.816,56 €

Tresorera

20.410,80 €

7.143,79 €

13.267,01 €

12.601,16 €

4.410,44 €

8.190,72 €

1.057,00 €

369,95 €

687,05 €

10.234,65 €

3.582,12 €

6.652,53 €

20.559,50 €

7.195,24 €

13.364,26 €

26.763,40 €

9.367,16 €

17.396,24 €

Vicesecretària

7.488,39 €

2.620,94 €

4.867,45 €

8.566,81 €

2.998,36 €

5.568,45 €

Vocal 1

6.597,39 €

2.309,09 €

4.288,30 €

9.154,81 €

3.204,17 €

5.950,64 €

Vocal 2

5.307,52 €

1.857,63 €

3.449,89 €

9.309,77 €

3.258,41 €

6.051,36 €

Vocal 3

17.605,67 €

6.162,00 €

11.443,67 €

8.696,23 €

3.043,67 €

5.652,56 €

Vocal 4

4.136,41 €

1.447,73 €

2.688,68 €

9.224,94 €

3.228,71 €

5.996,23 €

Nomenat
vicetresorer

Nomenat
vicetresorer

Vicetresorer
Secretari

Vocal 5

3.784,15 €

1.324,46 €

2.459,69 €

Nomenat
vicetresorer

Vocal 6

1.057,00 €

369,95 €

687,05 €

8.226,75 €

2.879,35 €

5.347,40 €

Vocal 7

4.144,77 €

1.450,64 €

2.694,13 €

8.939,74 €

3.128,95 €

5.810,79 €

146.994,11 €

50.741,67 €

94.234,44 €

161.975,08 €

55.984,62 €

103.971,46 €

Total
Total
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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 exercents, per import, en aquest exercici, de 81,50 euros.
Quota ordinària semestral bonificada per a no exercents, per import, en aquest exercici, de 40,75 euros.
Quota ordinària semestral bonificada per a col·legiades i col·legiats jubilats parcialment, per import,
en aquest exercici, de 40,75 euros.
L’import de la quota ordinària semestral fa front a les despeses derivades del funcionament del Col·legi
i dels seus serveis als col·legiats, i es presenta a cobrament la primera quinzena dels mesos de gener i
juliol.
Els serveis que s’inclouen en la quota ordinària són els següents:
• Assessoria Fiscal
• Assessoria Laboral
• Assessoria Jurídica
• Assessoria d’Assegurances
• Assessoria de Protecció de Dades
• Assegurança de Responsabilitat Civil Professional
• Serveis d’assessorament financer i subvencions de quota
• Servei de Biblioteca
• Descompte en l’adquisició de llibres
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• Ajuts per a formació continuada i recerca
• Servei d’Orientació Laboral
• Borsa de treball
• Publicacions col·legials: Noticiari de Fisioteràpia, El Dit i Revista Científica
• Seminaris tècnics gratuïts
• Servei de correu electrònic gratuït
• Talonari de rebuts gratuït
• Taulell d’anuncis gratuït
• Placa de centre registrat pel CFC gratuïta
• El Club CFC
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 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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Institucionals
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Club CFC
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Rodium Dentista

Assessors
Datambient
Asessoria
de Qualitat
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