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presentació

Carta del degà 
Benvolgudes i benvolguts, 

Un any més us fem a mans la Memòria de 
l’activitat del Col·legi; en aquest cas correspon 
a la de l’any 2021, un any marcat per la 
progressiva desescalada i per les diferents 
anades i vingudes que ha implicat la pandèmia. 
Malgrat tots els problemes, hem intentat que el 
Col·legi estigués al costat de les persones, ben 
a prop vostre, i ho hem fet amb accions com la 
campanya de vacunació per als fisioterapeutes, 
coordinada des del Col·legi juntament amb el 
Departament de Salut.

La Memòria anual és un resum de les activitats 
dutes a terme pel Col·legi, que any rere any es 
consolida com una entitat de referència dins 
de la sanitat catalana. Cada vegada estem més 
presents i participem de forma més activa en 
els actes institucionals. I és que cal ser en 
els llocs on es prenen les decisions que ens 
afecten com a col·lectiu. A més, la fisioteràpia 
s’ha posicionat al costat dels grans col·legis 
sanitaris i, juntament amb ells, hem aparegut 
en un anunci emès per televisió amb l’objectiu 
d’incentivar la vacunació.

Més que mai hem estat presents als mitjans de comunicació per demanar una major presència a la 
Sanitat Pública, especialment a Primària; i serà durant el segon semestre del 2022 quan aquesta fita es 
comenci a fer realitat.

En aquest 2021 hem doblat els ajuts a la formació i els hem dotat d’un caràcter més universal de 
manera que, no només ha augmentat la quantitat, sinó que hem arribat a més persones. També hem 
apostat de forma clara i contundent per augmentar la formació en línia a través de la plataforma FisioTV 
-d’accés lliure i universal- i fer-la arribar a tothom. I hem posat en marxa el servei de confecció gratuïta 
de pàgines web per a autònoms, que fins ara només oferíem a centres, i d’aquesta manera ja cobrim un 
ampli ventall de la nostra massa col·legial. 
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memòria 2021

presentació

Malgrat la pandèmia, hem mantingut una intensa activitat institucional, que ens ha permès reunir-nos 
amb el President de la Generalitat, amb el de la Federació Catalana de Futbol així com amb diverses 
direccions generals, entre d’altres.

Aquest 2021 hem pogut celebrar el DIFT arreu de Catalunya i, per primera vegada i gràcies al Col·legi, 
els materials de la WCPT han estat traduïts al català.

La tasca realitzada pel Col·legi i pels fisioterapeutes durant la pandèmia també ha estat reconeguda per 
la Fundació Fundeficsa en un acte celebrat a l’Ajuntament de Barcelona, al costat de professionals tan 
rellevants com el Dr. Padrós, en representació del COMB, o els doctors Güerri, Clotet o Mitjà. 

En aquestes pàgines trobareu una radiografia del que som com a Col·legi, és a dir, de les persones que 
formem la professió. També dels que ajuden, dia rere dia, a fer més gran la nostra entitat: comissions, 
seccions, grups d’interès, de treball… a totes les persones que participen activament del Col·legi, moltes 
gràcies per ser-hi presents. Sense elles, la tasca del Col·legi seria impossible.

I deixeu-me acabar destacant tres accions que em fan especial il·lusió i que crec molt representatives 
de la nostra acció com a Junta de Govern del Col·legi:

1. La campanya de divulgació de la professió realitzada en diaris, ràdio i marquesines d’autobusos de 
tot Catalunya. Cal molta divulgació per explicar a la societat què aportem.

2. L’ampliació de la Campanya de Salut escolar actualitzant-la a la millor evidència científica actual, 
fent-la accessible a tot el territori. Hem elaborat un còmic que serveix de fil conductor per explicar 
als nens i nenes com tenir, des de ben petits, una vida més saludable i activa. 

3. I la posada en marxa del servei PhysioCiencia i del Meet&Science, que permeten acostar la ciència 
als fisioterapeutes clínics d’una forma de forma fàcil i entenedora.

Tenim molta feina per fer, però aquest any 2021 hem tingut un Col·legi dinàmic, viu i creatiu, tal com ho 
és la nostra professió. 

Us desitjo molta salut i molta fisioteràpia!

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 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 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 col·legiades 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 la plantilla 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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memòria 2021

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 i col·legiades, a través de la professionalització i 
sensibilització dels seus empleats i empleades, 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

Ramon Aiguadé Aiguadé
Degà

Mayte Serrat López
Tresorera

Marlen Moreno Martínez
Vocal

Luciana Moizé Arcone
Vicedegana

Luis Ignacio Soto Bagaria
Vicetresorer

Alfons Mascaró Vilella
Vocal

Daniel Jiménez Hernández
Secretari

Clara Bergé Ortínez
Vocal

Àlex Ginés Puertas
Vocal

Cinta Mestre Pedret
Vicesecretària

Yolanda Sànchez Retamero
Vocal

Ismael Martí Terradas
Vocal
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memòria 2021

organismes col·legials

Comissions col·legials

• Coordinador: 
Carles Fernàndez

• Sotscoordinadora: 
Nerea Huarte-Mendicoa

• Josep M Charles 

Membres:

• Cristina López de San 
Román

• Núria Coral
• Angel Ortiz
• Andreu Esteve

Comissió d’Acupuntura

Comissió d’Atenció Primària

• Coordinador:  
Adrià Garcia 

• Carlos D Jariod
• M del Carmen Sanchez 

(des de juliol 2021)

• Luisa Acosta 
(des de juliol 2021)

Membres:

• Gemma Nin
• Núria Clavera
• Joaquima Fernández
• Jordi Jové
• Anahí Castilla 

(des de juliol 2021)
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organismes col·legials

Comissió de Geriatria

• Coordinadora:  
Cristina Rivera

• Sotscoordinadora:  
Mireia Solà

• Roger Gómez
• Joaquín Hernández 
• Juan A Millaruelo

Membres:

• Víctor Vizuete 
• Cristina Rivera
• Marta Alcañiz 
• David Martínez 

(des de febrer 2021)

• Esther Masjoan

Comissió de Fisioteràpia 
Neuromusculoesquelètica

• Coordinador: 
Xavier Labraca

• Sotscoordinadora: 
Marta Tejedo

• Mònica Rodríguez
• Jordi Soriano 

(des de juliol 2021)

• Jordi Torras 
(des de juliol 2021)

• Patricia Tomás 
(des de juliol 2021)

Membres:

• Sergio Romero
• Albert Morales
• Jordi Berrocal 

(des de juliol 2021)

• Daniel P Nogueira
• Raúl Valero
• Fanny Vieira 

(fins juliol 2021)

• Fernando Calvo 
(fins juliol 2021)

Comissió d’Hipoteràpia

• Coordinadora:  
Carla Cendrós

• Sotscoordinadora: 
Sara Andrés

• Teresa Xipell

Membres:

• Eloisa Martínez
• Laura Pérez
• Laia-Xina Puig 

(des de març 2021)
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organismes col·legials

Comissió de Sòl Pelvià

• Coordinadora: 
Eva M Hernando

• Sotscoordinadora: 
Anna M Abelló

• Roser Picas
• Laia Blanco

Membres:

• Stephanie Kauffmann 
• Anna Saurí 

(des de febrer 2021)

• Sandra Sancho
• Carla Macau 

Comissió d’Oncologia i Cures Pal·liatives

• Coordinadora: 
Nadina Toledo

• Sotscoordinadora: 
Silvia Caminero

• Gemma Calaf
• Cristina Pallarols
• Carolina García 
• Elena Fernández
• Laura Nadal 

(des de gener 2021)

Membres:

• Cristina Escobar 
(des de febrer 2021)

• Denys Santa Marina
• Alba Caballé 

(des de gener 2021)

• M Remedios Ruiz 
(des de gener 2021)

• Raquel Sebio Garcia 
(des de gener 2021)

Comissió de Pediatria

• Coordinador: 
Jorge J Cazorla

• Sotscoordinadora: 
Mirari Ochandorena 
(des de febrer 2021)

Membres:

• Mireia Massó
• Núria Segarra
• M Luisa Zabala 
• Joel Martín
• Raquel Surroca
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organismes col·legials

Comissió de Neurologia

• Coordinadora: 
Selma Peláez

• Sotscoordinadora:
 − Alba Jiménez 

(des de setembre 2021)

 − Inés García 
(des de setembre 2021)

• Mario Fernández
• Rosa M Cabanas
• Maria Masbernat 
• Samira González 

(des d’abril 2021)

Membres:

• Carina Francisco
• Laura Serra
• Mireia Coll 

(des d’abril 2021)

• Helena Fernández 
(des d’abril 2021)

• Oscar Vicente 
(fins gener 2021)

• Xènia Cox 
(fins gener 2021)

• Juan S Cardona 
(fins març 2021)

Comissió de Fisioteràpia Cardiorespiratòria

• Coordinadora:  
Marta Sabaté 

• Sotscoordinadora: 
Eva M Pascual

• Teresa Bladé
• M Susana Mena 

Membres:

• Cristina Ruiz 
• Laura Constantí 
• Laura Rodríguez
• Pol Figuereo 

(des de gener 2021)

Comissió de Fisioteràpia aplicada 
als Animals

• Coordinador: 
Antoni Ramon

• Sotscoordinadora: 
Marta Subirats

• Marta Saula
• Laura Castells 

Membres:

• Patricio L Gaffner
• Enric Corbella 
• Marta Arnalot
• Núria García
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organismes col·legials

Comissió d’Osteopatia

Comissió de Dolor crònic

• Coordinadora: 
Mayte Serrat

• Sotscoordinador: 
Francesc Escarmís

• Manel Ramos
• Ernest Ramon 

(des de juliol 2021)

• August Catalán

• Coordinadora:  
Mayte Serrat

• Sotscoordinadora: 
Carme Campoy

• Marta Mancebo
• Patricia Ureña
• Inma Romero 

(des de juliol 2021)

Membres:

Membres:

• Eva Fernández 
• Almudena Gil
• Carolina Puente
• Joan M Semino 

(des de juliol 2021)

• Gerard Noguera 
(des de juliol 2021)

• Ismael Mohamed 
(des de juliol 2021)

• Lluis Rigall 
(des de juliol 2021)

• Ainhoa Martinez 
(fins març 2021)

• Gemma Gonalez 
(fins març 2021)

Comissió de Fisioteràpia vestibular, 
postura i funció d’equilibri

• Coordinador:  
Sergio Lucas

• Sotscoordinador: 
Santiago J Crucci

• Joan Sisquella
• Mònica Martínez

Membres:

• Maria Rodríguez
• Albert Torrents
• Sabina Altés
• Javier Fernández
• Luis del Pino 
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organismes col·legials

Activitats de les comissions col·legials

Les comissions col·legials van participar en l’organització  d’un  total  de 25 activitats  formatives  entre  
jornades, cursos, tallers, seminaris tècnics i conferències. Amb motiu dels dies mundials, durant tot el 
transcurs del 2021 les comissions van fer altres accions divulgatives vinculades a aquests dies. En total 
s’han fet 28 accions entre infografies, posts, vídeos i notícies publicades a les xarxes socials.

Comissió de Dolor orofacial i Trastorns 
temporomandibulars

• Coordinador:  
Jordi Padrós 
(des de desembre 2021)

• Sotscoordinador: 
Cristian Justribó 
(des de desembre 2021)

• María Medina 
(des de desembre 2021)

Membres:

• Leandro S Gutman 
(des de desembre 2021)

• Mónica Martínez 
(des de desembre 2021)

• Antonio Román 
(des de desembre 2021)

• Miguel Cano 
(des de desembre 2021)
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organismes col·legials

Seccions territorials

Secció Territorial de Girona

Secció Territorial del Camp de Tarragona

Secció Territorial de Lleida

• Coordinadora: 
Esther Gil

• Sotscoordinadora: 
Berta Serrat

• Coordinadora:  
Cristina Adillón

• Sotscoordinadora: 
Tània López

• Coordinadora:  
Diana Martorell 

• Sotscoordinadora: 
Noemí Bravo

• Julia Solani 
• Jaume Siurana 

Membres:

Membres:

Membres:

• Imma Soler
• Ester Aranda
• Jesús Almazán
• Xavier Angelats

• Noema Pérez 
• Laura Menés
• Jordina Ballesté 

(des de juny 2021)

• Marc Badia 
• Eva Sorribes 
• Èric Ropero 
• Raúl Arán 
• Sònia Barnés 

17



organismes col·legials

Secció Territorial de l’Alt Pirineu i Aran

Secció Territorial de les Terres de l’Ebre

Secció Territorial de la Catalunya Central

• Coordinadora:  
Teresa Serra

• Sílvia Paüls 
• Montserrat Sansa 
• Xevi Calm 

• Coordinadora:  
Marta Escurriola

• Sotscoordinador: 
Francesc Múria

• Coordinador:  
Pau Moreno 

• Lídia Boix 
• Zara Ochoa 
• Sandra Rierola 
• Cristina Juvanteny 

Membres:

Membres:

Membres:

• Roser Cerqueda 
• David Fisas 
• Carles Matas 
• Míriam Bellido 
• Roger Vilaró

• Pau Bestratén 
• Inés Llasat
• David Piñol 

(des de juny 2021)

• Pau Farrés 
• Eva Vila 
• Rosa Garcia 

(fins febrer 2021)

• Cristina Molas 
(fins maig 2021)

Activitats de les seccions territorials

A banda de la seva col·laboració en un total de 17 activitats formatives entre cursos, seminaris tècnics i 
conferències, cal destacar l’organització d’activitats per celebrar el Dia de la Fisioteràpia (DIFT): cursa 
d’orientació per equips amb la col·laboració de l’associació Estel (Secció Territorial de Lleida), valoració 
de la fragilitat funcional en les persones majors de 65 anys (Secció Territorial de la Catalunya Central), 
marxa pel camí de Ronda de S’Agaró amb col·laboració de l’associació Impulsa’t (Secció Territorial de 
Girona), gimcana al Parc del Segre (Secció Territorial de l’Alt Pirineu i Aran), caminada intergeneracional 
amb la col·laboració de l’AECC (Secció Territorial del Camp de Tarragona) i masterclass d’exercici adaptat 
amb la col·laboració de l’associació Afate Tarragona (Secció Territorial de les Terres de l’Ebre).
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organismes col·legials

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 2021 hi havia 7 grups 
d’interès actius.

• Interlocutor: 
David Barranco

• Inès Vallès

• Interlocutor: 
Martí Soler

• M Isabel Obenza
• Esther Obenza
• Carolina García

Membres:

Membres:

• Jordi Regordosa
• Anna Ortiz

• Miriam Prieto Romera
• M Teresa Martínez
• Pasqual Navarro
• Helga Rey 
• Carles Morata

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
de l’Anoia

Grup d’Interès de Fisioterapeutes del Garraf
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organismes col·legials

• Interlocutora: 
Laura Ventosa

• Núria Vidal 

• Interlocutora: 
M del Carmen Sanchez

• Francisco Garriga 

• Interlocutors:
 − Elisa Cebrián 
 − Iván Marín 

• Juan V López
• Verónica Calvo 
• Anahí Castilla

Membres:

Membres:

Membres:

• M del Mar Puig 
(fins maig 2021)

• Marc Areste 
(fins maig 2021)

• Sira del Castillo 
• Jordi Berrocal 
• Laia Alsina 

• Marina Guallar
• Antonia Vaca 
• Ana Palazón 
• Eva M Repiso 

(des de setembre  
a desembre 2021)

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Penedès

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Maresme

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Vallès Occidental
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organismes col·legials

• Interlocutors:
 − Maite Llòria
 − Josep Galvany

• Francesc Escarmís
• Montserrat Gurri

• Interlocutora:
 − Maria Ortega 
 − Ester Rodrigo

• Lorena Robarte 

Membres:

Membres:

• Antoni Martí
• Susana Piña 
• Sergi L Riera
• Mayte Serrat

• Ingrid Güémez 
• Carolina Martínez
• Anna Piñol
• Erika Valencia

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Vallès Oriental

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Baix Llobregat
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organismes col·legials

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.

Al 2021 hi havia 9 grups de treball actius.

• Coordinadora: 
Esther Mur

• Marta Barretina 
(des de juliol 2021)

• Judit Batlle 
(des de juliol 2021)

• Jordi Cassanyer 
(des de juliol 2021)

Membres:

• Rafael Nadal
• Anna Verdú
• Fabio Chiner 

(des de juliol 2021)

• Eva Cirera 
(des de juliol 2021)

Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica
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organismes col·legials

• Coordinadora: 
Ana Velázquez

• Abraham Montaño 
(des de juliol 2021)

• Isabel Artigues
• Mariona Grau

Membres:

• Fàtima Sultan
• Alba Gutiérrez 

(des de juliol 2021)

• Natalia Cuadrado 
(des de juliol 2021)

• Santiago J Crucci 
(fins maig 2021)

Grup de Treball en Arts Escèniques

• Coordinadora: 
Núria Coral

• Francesc X Guilayn
• Irene Reynals

Membres:

• Ana M Hervás
• Joan Torrents
• Laura Figuerola
• Erik Lozano

Grup de Treball de Fisioteràpia i Castells

• Coordinadora: 
Marta Rispa

• Oscar Gasquez
• Ana Gey

Membres:

• Núria Santaularia 
(fins gener 2021)

• Thais Camps 
(fins gener 2021)

Grup de Treball de Marxa Nòrdica

• Coordinadora: 
Susana Piña

• Armand Gàlvez
• Ferran Quinto
• Juan M Romero 
• Gisela Parareda

Membres:

• Eva Roca
• Eva Fernández
• Laura Higueras
• Sandra Alonso
• Marta Macias 

(fins desembre 2021)

Grup de Treball de Fisioteràpia 
i Discapacitat Intel·lectual
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organismes col·legials

• Coordinador: 
Ismael Martí

• Ingrid Güémez 
(des de juliol 2021)

• Agustí Giné
• José L Penadés 

Membres:

• Anahí Castilla
• Iván Marín 
• Lluís Rigall
• Marc Trujillo 

(fins març 2021)

Grup de Treball d’Intrusisme

• 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

Membres:

• 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 d’Universitats

• Coordinadors:
 − Juan V López
 − Mayte Serrat

• Natalia Belmonte
• Francesc Paré 

Membres:

• Ariadna Domens
• Roser Gil 

(fins març 2021)

• Montserrat González 
(fins març 2021)

Grup de Treball de Fisioteràpia a la Natura
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• Coordinadores:
 − Anna Vergara 

(des d’octubre 2021)

 − Rut Barenys 
(fins octubre 2021)

• Marta Casbas 
• Alba Sagués
• Inma Hoyas
• Lucía De Los Santos 
• Emma Puerto 
• Antoni Girona

Membres:

• Sergi Nogués
• Marta Claver 
• Alba Garroset 
• Paula Fernández 
• Jéssica Gómez
• Alícia Ortas 
• Saida Garcés 
• Xavier Rubio 

(des de març 2021) 

• Alejandra Aros 
(fins maig 2021)

Grup de Treball de Fisioteràpia 
en l’àmbit escolar
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Organigrama funcional

Unitat de Gestió 
de Continguts i 
Assessorament 

Lingüístic

Junta Permanent AssessoriesQualitat  
i Protecció de Dades

Junta de Govern

Àrea  
d’Atenció 
Col·legial

Àrea Financera, 
Màrqueting, 

Publicitat 
i Informàtica

Àrea de 
Desenvolupament 

Professional 
i Relacions 

Institucionals

Àrea de 
Comunicació
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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 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 i les integrants del Consell Social de la Fisioteràpia són:

• Ramon Aiguadé Aiguadé, degà

• Daniel Jiménez Hernández, degà honorífic 
i secretari 

• Manel Domingo Corchos, exdegà 

• Francesc Escarmís Costa, exdegà

• Antoni Narbona Jiménez, exdegà

• 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

• Brian Mulligan, col·legiat honorífic

• Roberta Ghedina, premi June Nystrom 

• Antoni Cabot, premi June Nystrom

• Judith Roca, representant universitats 
catalanes 

• Xavier Oliver, representant universitats 
catalanes
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dades col·legials

Situació dels col·legiats i col·legiades
El total de col·legiats i col·legiades a 31 de desembre de 2021 és de 15.904, dels quals 11.658 estan 
en actiu.

Estat Col·legiats/des (%)
En actiu 73,3%

No exercents 26,7%

Font: Base de dades del Col·legi

Procés de col·legiació

800

600

200

400 Any Col·legiacions
2020 692

2021 771

Font: Base de dades del Col·legi
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Distribució per sexe i edat
Del total de col·legiats actius (11.658), 7.272 són dones i 4.386, homes. 

Sexe Col·legiats/des (%)
Homes 37,6%

Dones 62,4%

Font: Base de dades del Col·legi

Edat Col·legiats/des (%)
De 20 a 29 23,7%

De 30 a 39 35,4%

De 40 a 49 29,1%

De 50 a 59 8,4%

Més de 60 3,4%

Font: Base de dades del Col·legi

Distribució geogràfica

Província Col·legiats/des (%)
Barcelona 73,4%

Girona 10,5%

Lleida 5,6%

Tarragona 9,1%

Fora de Catalunya 1,4%

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 460 centres i consultes de Fisioteràpia, que disposen de la seva 
corresponent autorització sanitària.

Província Centres de Fisioteràpia
Barcelona 64,1%

Girona 14,8%

Lleida 11,1%

Tarragona 10,0%

Font: Base de dades del Col·legi

Altes
Província 2020 2021
Barcelona 28 64

Girona 3 16

Lleida 1 13

Tarragona 5 5

Font: Base de dades del Col·legi
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Nombre treballadors/es 2020 2021
1 treballador/a 20 55

2 treballadors/es 6 17

Més de 2 treballadors/es 11 26

Font: Base de dades del Col·legi
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serveis col·legials

30

20

10

Any Visites
2020 26

2021 15

Font: Base de dades del Col·legi

Servei d’Orientació Laboral (SOL)

Temes de consulta Respostes (%)
Orientació laboral 20%

Obertura de centres 80%

Font: Base de dades del Col·legi

Borsa de treball 

Ofertes de treball 2020 2021
Catalunya 283 620

Estranger 11 27

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 presencialment, mitjançant correu electrònic o via consulta telefònica.

Consultes
Assessoria 2020 2021
Presencial 73 195

Correu electrònic 1785 713

Telefòn 2337 865

Font: Base de dades del Col·legi
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Ofertes de treball 2020 2021
Contractació laboral 125 327

Prestació de serveis 165 310

Voluntariat 4 10

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

Pressupost 2020 2021
Formació 27.335,05 € 53.508,34 €

Investigació 42.335,05 € 44.654,99 €

Projectes solidaris 12.000,00 € 10.000,00 €

Font: Base de dades del Col·legi

Ajuts concedits 2020 2021
Formació 89 86

Investigació 8 8

Projectes solidaris 1 3

Font: Base de dades del Col·legi

Formació

Tipus de formació 2020 2021
Conferències 20 9

Cursos 7 21

Jornades 5 13

Seminaris 1 6

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, aquestes i aquests fisioterapeutes 
col·legiats, de la cobertura de Responsabilitat Civil dins d’aquestes pràctiques.

Registre de Societats Professionals

En compliment dels requisits que exposa la Llei 2/2007 de 15 de març, de Societats Professionals, el 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya disposa del Registre de Societats Professionals. 

D’acord amb l’esmentada llei, són objecte d’inscripció obligatòria al Registre de Societats Professionals 
del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya aquelles societats professionals que tenen per objecte 
l’exercici en comú de l’activitat professional de la Fisioteràpia, de manera exclusiva o juntament amb 
altres professionals titulats i col·legiats.

Registre de fisioterapeutes que practiquen osteopatia

L’osteopatia constitueix una pràctica desenvolupada per nombrosos fisioterapeutes que, mitjançant una 
formació postgraduada, la incorporen en els diferents procediments de Fisioteràpia per atendre els 
ciutadans als qui ofereixen els seus serveis professionals. L’evolució de la Fisioteràpia i la necessària 
ordenació de disciplines que representen una particularitat en la seva aplicació, requereixen d’una 
regulació dins de la pròpia professió per garantir a la ciutadania l’acreditació formativa dels professionals 
que la practiquen.

Altes
Registre 2020 2021

Acupuntura 6 8

Punció Seca 227 329

Aspiracions 0 1

Societats Professionals 16 23

Osteopatia* - 63

Font: Base de dades del Col·legi

*El Registre de fisioterapeutes que practiquen osteopatia  
es va posar en marxa al mes d’abril de 2021.
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Taulell d’anuncis

80

40

60

20

Any Publicacions
2020 72

2021 78

Font: Base de dades del Col·legi

Concepte 2021
Tràmits per lloguer de local 46

Tràmits per venda de local 8

Venda de material 24

Font: Base de dades del Col·legi

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.
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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 2021 va ser la 
generació d’un major nombre de continguts, propis i de qualitat, pensats tant per als 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 2021 ens va portar a generar, entre d’altres continguts:

Cal destacar, també, la campanya de divulgació de la professió realitzada en diaris, ràdio i marquesines 
d’autobusos de tot Catalunya per explicar a la societat què aporta la Fisioteràpia.

Remarcar 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.

Vam acabar el 2021 amb 9.275 seguidors a Twitter. En el cas de Facebook, vam tancar el 2021 amb 9.082 
seguidors. Pel que fa a Instagram, vam finalitzar el 2021 amb 9.519 seguidors i seguidores.

22
Newsletter El Dit

1
Memòria

24
Notes de premsa

6
Noticiaris

1
Revista científica

132
Notícies pròpies
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El web
L’any 2021, el web col·legial va tenir 589.455 visites, i es van visionar un total de 2.540.300 pàgines.

Els apartats més visitats van ser: ‘Servei d’Orientació Laboral’ amb un increment del 43% respecte de 
l’any passat, donant com a resultat 1.171.339 pàgines visualitzades, on hi trobem ‘Borsa de Treball’ amb 
un total de 488.330 visites amb un increment del 28,4%. Li segueix l’apartat de ‘Formació’ amb un total 
de 172.057 pàgines visualitzades, en el qual s’hi troba la formació del ‘Col·legi’ amb 27.143 visites, la 
dels ‘Seminaris’ amb 6.606 visites, i la d’’Altres Entitats’, amb un total de 5.508 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. Estats Units amb un 37%, seguit de França amb més d’un 17%, són els països des 
d’on s’han fet més consultes a la pàgina web del CFC.

País Visites (%)
Estats Units 28,35%

Alemanya 13,52%

Regne Unit 12,46%

França 11,54%

Mèxic 10,74%

Indonèsia 8,42%

Altres 14,96%

Font: Base de dades del Col·legi

Creació de serveis telemàtics 

Servei gratuït de creació de pàgines web per a autònoms

L’any 2021 el Col·legi va posar en marxa el servei gratuït de creació de pàgines web per a autònoms i 
per a aquells que treballen per compte d’altri, un servei del qual ja gaudien el centres de Fisioteràpia 
amb seu a Catalunya. Aquest servei posa a disposició de qui ho sol·liciti una pàgina web amb disseny 
responsiu, amb apartats personalitzables d’acord amb unes plantilles tipus.

Descarregar certificat col·legial

Durant aquest 2021 i per tal de facilitar el tràmits col·legials, el Col·legi ha habilitat, a través de la 
intranet, la descàrrega automàtica del certificat col·legial. 
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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.

Acció 2020 2021
Expedients oberts 47 23

Expedients tancats 13 9

Notificacions Inspecció Sanitària 22 13

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 
o col·legiades que hagin tingut o adoptat un/a fill/a en l’any en curs i compleixin els requisits que 
s’especifiquen a la Resolució 005/2012, de 19 de desembre.

120

40

80

Any Ajuts sol·licitats
2020 100

2021 92

Font: Base de dades del Col·legi

D’aquestes sol·licituds es van concedir 89 ajuts, que representen el 96,73% del total.

Ajuts sol·licitats 2020 2021
Concedits 98 89

Denegats 2 3

Font: Base de dades del Col·legi
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Que es tradueix en un total de 7.253,5 € invertits en aquest ajut a l’any 2021.

10.000,00

2.500,00

5.000,00

7.500,00

Any Import bonificacions
2020 7.987,00 € 

2021 7.253,50 € 

Font: Base de dades del Col·legi

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 no exercents i jubilats parcials, i 
del 100% per als jubilats totals i/o amb resolució d’invalidesa.

La bonificació per a les col·legiades i col·legiats jubilats està implementada des de l’any 2004 i la que 
s’aplica als no exercents, des del 2010.
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Bonificacions per jubilació 

El total bonificacions per a jubilades i jubilats parcials i totals sol·licitades a l’exercici 2021 va ser d’1 i 
8, respectivament, amb una disminució d’1 punt en relació als jubilats parcials respecte del 2020 i una 
disminució de 3 respecte dels jubilats totals.

Totes les sol·licituds presentades van ser aprovades.

2020 2021
Jubilacions parcials 2 1

Jubilacions totals 11 8

Font: Base de dades del Col·legi
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Al 2021, es van aprovar el 100% d’aquestes sol·licituds, el mateix percentatge que a l’any 2020.

Any
Bonificacions  
no exercents

2020 129

2021 121

Font: Base de dades del Col·legi
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Bonificacions per a no exercents

El total bonificacions per a no exercents sol·licitades l’any 2021 va ser de 121. Una disminució de 8 punts 
respecte del 2020.
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Bonificacions del 50% en inscripcions a activitats formatives 
per a no exercents

Durant l’any 2021 es van reprendre les activitats formatives presencials i només es va atorgar una 
bonificació del 50% per a inscripcions a activitats formatives per a no exercents.

Bonificacions als millors expedients acadèmics

El Col·legi premia l’excel·lència acadèmica oferint, als millors expedients acadèmics de les universitats 
catalanes que imparteixen el Grau de Fisioteràpia, una bonificació en la quota d’inscripció al Col·legi així 
com en la quota anual corresponent al primer any de col·legiació. Al 2021 es van atorgar 9 bonificacions 
que es van concretar en 2.509,08 euros bonificats.

Bonificacions per discapacitat

A la darrera assemblea del 2021 es van aprovar dues noves bonificacions per discapacitat:

• Bonificació del 50% de l’import de la quota per a una discapacitat d’entre el 33% i 66%. 

• Bonificació del 75% per a una discapacitat d’entre el 67% i 75%.

Ambdues bonificacions seran d’aplicació a partir del 1r semestre del 2022.

30
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Bonificacions 2021
Bonificació 50% discapacitat entre 33% i 66% 25

Bonificació 75% discapacitat entre 67% i 75% 5

Font: Base de dades del Col·legi
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El reconeixement a la professió centra la Nit de la 
Fisioteràpia 2020
El 14 de maig de 2021, el Col·legi va celebrar la Nit de la Fisioteràpia 
2020, que es va haver de posposar en el seu moment a causa de 
les restriccions imposades per la covid. En aquest cas, la Junta de 
Govern va decidir atorgar el Premi June Nystrom de Fisioteràpia 
2020 ex aequo a Marta Casbas i Josep Medina. Per la seva banda, 
i fugint del que havia estat habitual fins al moment, el premi al 
Fisioterapeuta de l’Any 2020 no va guardonar una persona en 
particular sinó a tot el col·lectiu de la Fisioteràpia, per la seva 
imprescindible tasca en primera línia en la cura i rehabilitació dels 
malalts de COVID-19.

9a Jornada de Fisioteràpia en Geriatria
El 15 de maig i, en aquesta ocasió en format online, vam celebrar 
la novena edició de la Jornada de Fisioteràpia en Geriatria del 
CFC, en la qual vam poder gaudir de ponents excepcionals que ens 
van parlar de com millorar la nostra pràctica clínica mitjançant 
nombroses eines i àmbits d’actuació, però, tot lligat amb un mateix 
fil conductor: la Fisioteràpia basada en l’evidència. Vam comptar 
amb fisioterapeutes amb una dilatada experiència en l’àmbit de la 
geriatria i amb una terapeuta ocupacional. 

Meet&Science, la nova aposta del Col·legi
Al 2021 vam decidir posar en marxa un nou projecte, el 
Meet&Science. Es tracta de trobades científiques informals i en 
forma de debat que tenen com objecte d’interès diferents aspectes 
de la Fisioteràpia i la ciència com a nexe d’unió. Les trobades 
pretenen connectar fisioterapeutes i estudiants amb professionals 
sanitaris de referència, des de clínics fins a investigadors i científics 
de diferents àmbits d’actuació de la Fisioteràpia. 
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Catalunya s’omple de Fisioteràpia amb la festa 
del DIFT
El gruix de les activitats del DiFT van tenir lloc el cap de setmana 
del 16 i 17 d’octubre a Vic, Palamós, Torredembarra, la Seu 
d’Urgell i Tortosa, i van finalitzar el 28 de novembre a Balaguer. 
Caminades populars per a tota la família, curses d’orientació, 
valoracions de Fisioteràpia per a gent gran, xerrades divulgatives, 
activitats lúdiques i esportives, entre d’altres... activitats pensades 
per 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.

3a Jornada de Fisioteràpia de l’Esport
El Palau Firal i de Congressos de Tarragona va acollir el 15 d‘octubre 
la 3a Jornada de Fisioteràpia de l’Esport, una cita ineludible per als 
professionals de la Fisioteràpia que es va poder tornar a celebrar de 
manera presencial després del parèntesi provocat per la pandèmia. 
Aquesta Jornada va ser concebuda i coordinada pels vocals de la 
Junta de Govern Clara Bergé i Alfons Mascaró i, com és habitual 
en les jornades del CFC, l’import de la inscripció es va destinar 
íntegrament a projectes de caire social en Fisioteràpia. 

La Jornada NME arriba a la seva 10a edició
Prop de tres-cents professionals es van reunir el 26 de novembre 
a la 10a Jornada de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica per 
tal de debatre al voltant de les darreres tècniques en l’abordatge 
de diferents tipus de dolor de la mà d’experts en la matèria. La 
Jornada va tornar a ser un punt de trobada per establir lligams, 
unir el col·lectiu i, per suposat, compartir coneixements en 
un aprenentatge i creixement continuat que és una de les 
característiques pròpies de la Fisioteràpia. 
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Nit de la Fisioteràpia 2021, una emotiva trobada 
Al novembre es va celebrar la Nit de la Fisioteràpia 2021. La Nit va 
servir per conèixer, entre d’altres, els guanyadors del Premi June 
Nystrom 2021, que van rebre ex aequo Mercè Sitjà i Joan Prat de 
los Mozos i, de manera pòstuma, Jordi Martí Boronat. El Premi al 
Fisioterapeuta de l’Any 2021 va guardonar a tot el col·lectiu dels 
fisioterapeutes docents de les universitats catalanes, que durant la 
pandèmia van haver de fer un esforç d’adaptació i diversificació en 
les seves metodologies docents i de transmissió del coneixement 
per continuar la seva tasca formativa.

Renovem el projecte “Salut a les escoles”
El Col·legi va actualitzar i redissenyar el format dels continguts 
de la formació del programa “Salut a les escoles”, centrat en 
transmetre i justificar, als nens i nenes d’entre 8 i 10 anys, com 
n’és d’important adquirir hàbits de vida saludables, evitar el 
comportament sedentari i realitzar les pautes mínimes d’exercici 
físic recomanables. Prop de 550 fisioterapeutes van realitzar la 
formació, dels quals, més de dos-cents es van inscriure a la Borsa 
de treball. A finals del 2021 es van realitzar les primeres xerrades 
a les escoles amb una molt bona acollida. 
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Activitats de la Junta de Govern

Reunió amb el president de la Federació Catalana de Futbol 

Al mes de març, la nostra institució es va reunir amb el president 
de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Sr. Joan Soteras. La tro-
bada es va centrar en abordar els canvis en el reglament de la 
Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), la qual va decidir  su-
primir la llicència federativa d’ajudant sanitari, que a vegades era 
emprada per professionals no sanitaris per fer funcions tals com 
la de massatgista. 

Els col·legis sanitaris catalans parlem de les estratègies de futur 
de la sanitat catalana

El 15 d’abril, el degà del CFC, Ramon Aiguadé, es va reunir amb 
els màxims representants dels col·legis oficials d’Infermeres, Far-
macèutics i Metges. Va presidir la reunió l’actual president de la 
Generalitat Sr. Pere Aragonès (aleshores vicepresident del Govern 
i conseller d’Economia i Hisenda). La trobada va servir per parlar 
de les estratègies de futur de la sanitat catalana i per posar sobre 
la taula la importància i les necessitats dels sistema sanitari, que 
la pandèmia va posar encara més de relleu. 

Trobada amb Alzheimer Catalunya

Al mes de juny ens vam reunir diversos responsables de la Fun-
dació Alzheimer Catalunya. L’objectiu de la reunió va ser donar 
un nou impuls al conveni existent entre les dues entitats, conèi-
xer els nous projectes en què participa la fundació i valorar les 
opcions de col·laboració entre ambdues entitats en benefici dels 
seus membres, que van des de la col·laboració en activitats de 
formació per a fisioterapeutes, per a cuidadors, a projectes de 
grups d’activitat física.
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Fundeficsa atorga un reconeixement als fisioterapeutes 

Al maig, la Fundació Fundeficsa (Fundació per al Desenvolupa-
ment de la Formació i la Investigació en Ciències de la Salut) ens 
va atorgar un reconeixement per la labor realitzada durant la pan-
dèmia de la COVID-19. En una acte al Saló del Consell de Cent 
de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Albert Batlle, cinquè tinent 
d’Alcaldia, i el Sr. Rafael Aran Suau, president de la Fundació Fun-
decficsa, van lliurar un premi al CFC en representació de totes les 
i els fisioterapeutes pel seu important paper durant la pandèmia. 

Assistim a la Paeria per fomentar hàbits saludables en nens i nenes

El 22 de setembre, va tenir lloc una reunió amb la Paeria per pre-
sentar el nou projecte del CFC “Salut a les escoles”. Per part de 
la Paeria hi van assistir Marta Escolà, responsable de l’Àrea Pre-
venció i Intervenció en Addicions, i Rafa Carpi, cap de Secció de 
Promoció de la Salut. El CFC hi va estar representat pel nostre 
degà, Ramon Aiguadé, que va estar acompanyat de Clara Bergé, 
vocal de la Junta de Govern, i Eva Sorribes, integrant de la Secció 
Territorial de Lleida.

Reunió amb la directora general de Professionals de la Salut

El degà del CFC, Ramon Aiguadé, es va reunir, al setembre, amb la 
directora de la Direcció General de Professionals de la Salut, Dra. 
Montserrat Gea, que va aprofitar la trobada per comunicar-nos 
l’interès del conseller Argimon per tirar endavant el full de ruta 
planificat durant el Fòrum de Diàleg Professional i, en particular, 
la contribució del fisioterapeuta a Primària.
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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 el mitjà adequat per a la millora de la salut dels ciutadans. En el desenvolupa-
ment 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. 

Salut a les escoles

Amb aquest objectiu, i juntament amb La Paeria, es va treballar en la renovació del projecte, el qual vam 
presentar com un nou programa de “Salut a les escoles” amb els objectius principals de transmetre i 
justificar, a nens i nenes d’entre 8 i 10 anys, la importància d’adquirir hàbits de vida saludable, evitar el 
comportament sedentari i realitzar les pautes mínimes d’exercici físic recomanables. 

Durant el 2021, 51 escoles van sol·licitar rebre les xerrades informatives (un total de 82), en les quals hi 
van participar 27 fisioterapeutes dels 292 que es van apuntar a la borsa de treball del projecte.

Programa d’activitat física amb l’AECC

Durant l’últim semestre del 2021 i gràcies a un acord entre el CFC i l’Associació Espanyola contra el 
Càncer (AECC) es va crear un programa d’activitat física i nutrició per comarques. L’activitat consistia en 
oferir dues sessions de marxa nòrdica setmanals adreçades a 10 pacients oncològics, les quals estaven 
dirigides i supervisades per dos fisioterapeutes experts en aquesta activitat.

Projecte Aquafitness 

El projecte Aquafitness és un programa  pilot promogut per la Subdirecció de Promoció de la Salut del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’Institut Barcelona Esports, el 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i l’ASEM (Federació Espanyola de malalties neuromusculars). 
Consisteix en realitzar 14 sessions de teràpia aquàtica individual durant un període de 16 setmanes. Els 
objectius d’aquest projecte són donar recursos als pacients per tal de dotar-los del màxim d’autonomia 
possible, millorar el seu benestar emocional i incrementar la seva activitat física.
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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+.

Dades rellevants

EC-5221 / 10 MA-1681 / 10

Acció 2020 2021
No conformitats 4 13

Riscos i oportunitats 16 21

Font: Base de dades del Col·legi

24

16

8

2020 2021

Acció 2020 2021
Queixes col·legiats/des 10 13

Queixes ciutadans/es 2 3

Font: Base de dades del Col·legi

15

10

5

2020 2021

Acció 2020 2021
Suggeriments col·legiats/des 10 5

Suggeriments ciutadans/es 0 0

Font: Base de dades del Col·legi

10

5

2020 2021

52



memòria 2021

activitats del col·legi

53



dades financeres

54



memòria 2021

dades financeres

55



dades financeres

56



memòria 2021

dades financeres

57



dades financeres

58



memòria 2021

dades financeres

59



dades financeres

Despeses de personal i retribucions de la Junta 
de Govern
Personal

Les despeses de personal tenen el següent desglossament:

2020 2021

Retribució
Tipus de contracte 

i jornada
Retribució 

bruta IRPF Net*
Retribució 

bruta IRPF Net*

Responsable Àrea Finances, Publicitat 
i Informàtica sortint1

Indefinit
Jornada completa 45.375,44 € 10.076,27 € 35.299,17 € 33.143,66 € 6.910,44 €  26.233,22 € 

Responsable Àrea Finances, Publicitat 
i Informàtica entrant2

Indefinit
Jornada completa - - - 20.483,14 € 3.848,76 €  16.634,38 € 

Responsable Àrea  Desenvolupament 
Professional i Relacions Institucionals

Indefinit 
Jornada parcial 35.729,62 € 6.826,81 € 28.902,81 € 35.652,35 € 6.178,54 €  29.473,81 € 

Responsable Àrea Comunicació
Indefinit 
Jornada completa 38.109,56 € 7.463,14 € 30.646,42 € 40.915,26 € 8.008,31 €  32.906,95 € 

Responsable Àrea Atenció Col·legial3 Indefinit 
Jornada completa - - - 36.840,72 € 6.625,28 €  30.215,44 € 

Àrea Finances, Publicitat i Informàtica
Indefinit 
Jornada completa 34.843,69 € 6.301,08 € 28.542,61 € 34.707,10 € 6.146,62 €  28.560,48 € 

Area Finances, Publicitat i Informàtica4 Indefinit 
Jornada completa 30.751,70 € 3.007,09 € 27.744,61 € 28.940,75 € 4.543,70 €  24.397,05 € 

Àrea Finances, Publicitat i Informàtica5 Indefinit 
Jornada completa-Amortitzat - - - 4.141,48 € 82,82 €  4.058,66 € 

Àrea Finances, Publicitat i Informàtica6 Indefinit 
Jornada completa-Amortitzat - - - 1.551,65 € 31,03 €  1.520,62 € 

Àrea Desenvolupament Professional 
i Relacions Institucionals

Indefinit 
Jornada completa - - - 13.584,94 € 1.701,13 €  11.883,81 € 

Àrea Desenvolupament Professional 
i Relacions Institucionals

Indefinit 
Jornada completa 25.423,81 € 3.893,91 € 21.529,90 € 25.604,51 € 3.486,09 €  22.118,42 € 

Àrea Desenvolupament Professional 
i Relacions Institucionals

Indefinit 
Jornada parcial 21.047,01 € 2.669,06 € 18.377,95 € 20.594,80 € 2.471,82 €  18.122,98 € 

Àrea Desenvolupament Professional 
i Relacions Institucionals

Temporal 
Jornada completa - - - 24.413,19 € 3.360,84 €  21.052,35 € 

Àrea Desenvolupament Professional 
i Relacions Institucionals

Temporal 
Jornada parcial - - - 18.939,20 € 2.097,70 €  16.841,50 € 

Àrea Comunicació
Indefinit 
Jornada parcial-Amortitzat 29.049,62 € 4.852,85 € 24.196,77 € 28.443,56 € 4.400,22 €  24.043,34 € 

Àrea Atenció Col·legial
Indefinit 
Jornada parcial 25.157,69 € 3.850,29 € 21.307,40 € 25.280,06 € 3.544,27 €  21.735,79 € 

Àrea Atenció Col·legial
Indefinit 
Jornada parcial - - - 14.366,67 € 287,33 €  14.079,34 € 

Àrea Atenció Col·legial
Indefinit 
Jornada completa - - - 16.557,64 € 1.462,96 €  15.094,68 € 

Àrea Atenció Col·legial
Temporal 
Jornada parcial - - - 5.362,89 € 107,26 €  5.255,63 € 

Àrea Atenció Col·legial
Temporal 
Jornada parcial - - - 1.268,25 € 25,37 €  1.242,88 € 

Notes: *Abans de la deducció de la cotització a la Seguretat Social. 1Sortida juliol 2021 per jubilació. 2Nova contractació juny 2021. 3Nova creació. 4Permís de maternitat. 
5Personal sortint. 6Personal entrant.
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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 2021, 
han estat:

2020 2021

Junta de Govern Contra prestació Deducció IRPF Net percebut Contra prestació Deducció IRPF Net percebut

Degà 49.416,90 € 17.295,91 € 32.120,99 € 44.892,08 € 15.712,23 € 29.179,85 €

Vicedegana 19.358,08 € 6.572,53 € 12.785,55 € 17.021,04 € 5.957,36 € 11.063,68 €

Tresorera 15.248,70 € 5.337,04 € 9.911,66 € 13.185,45 € 4.614,91 € 8.570,54 €

Vicetresorer 15.148,71 € 5.299,94 € 9.848,77 € 13.222,61 € 4.627,91 € 8.594,70 €

Secretari 35.075,92 € 12.276,57 € 22.799,35 € 31.894,19 € 11.162,97 € 20.731,22 €

Vicesecretària 10.295,20 € 3.603,32 € 6.691,88 € 8.841,55 € 3.094,54 € 5.747,01 €

Vocal 1 14.903,00 € 5.096,03 € 9.806,97 € 12.683,48 € 4.439,22 € 8.244,26 €

Vocal 2 14.512,27 € 5.079,29 € 9.432,98 € 12.763,60 € 4.467,26 € 8.296,34 €

Vocal 3 11.983,80 € 4194.33 7.789,47 € 10.702,11 € 3.745,74 € 6.956,37 €

Vocal 4 9.964,10 € 3.487,43 € 6.476,67 € 8.863,21 € 3.102,12 € 5.761,09 €

Vocal 6 sortint 9.570, 50 € 3.349,67 € 6.220,83 € - - -

Vocal 6 entrant 795,00 € 278,25 € 516,75 € 8.885,04 € 3.109,76 € 5.775,28 €

Vocal 7 12.032,25 € 4.211,24 € 7.821,01 € 10.766,33 € 3.768,22 € 6.998,11 €

Total 218.304,43 € 76.081,55 € 142.222,88 € 193.720,69 € 67.802,24 € 125.918,45 €
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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.

A la darrera assemblea col·legial del 2021, es van aprovar les Bonificacions de la quota ordinària 
semestral per a persones amb discapacitat, amb aplicació al 2022, que s’aplicaran com segueix:

• Discapacitat entre el 33% i el 66%: 50% de bonificació de la quota col·legial

• Discapacitat entre el 67% i el 75%: 75% de bonificació de la quota col·legial

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
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• Assegurança de Responsabilitat Civil Professional

• Serveis d’assessorament financer i subvencions de quota

• Servei de Biblioteca

• Descompte en l’adquisició de llibres

• Ajuts per a formació continuada i 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 i col·legiades que s’hi inscriuen, tot i tenir 
un cost molt per sota de mercat; però aquelles i 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.

Les tarifes que es paguen als professionals que fan cursos i conferències són de 70€/h per curs i de 
100€ per conferència.
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Club CFC
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Assessors

Recerca
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