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Més queixes al sector sanitari 

Els fisioterapeutes anuncien mobilitzacions contra el decret de teràpies naturals de 
Salut 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i les escoles universitàries d'aquests estudis han anunciat 
mobilitzacions per a finals d'abril o principis de maig si la Generalitat no rectifica el projecte de decret de 
teràpies naturals. Els fisioterapeutes consideren que envaeix les seves competències professionals. 

'Intentar equiparar persones sense titulació reglada amb professionals de la salut amb tres anys 
de formació universitària suposa un greuge comparatiu sense precedents per als gairebé 6.000 
fisioterapeutes que exerceixen a Catalunya i per als centenars de joves que cada any cursen 
aquests estudis universitaris', assegura un comunicat conjunt de rebuig consensuat entre el
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i les escoles universitàries.  

El degà d'aquest col·legi, Daniel Jiménez, ha assegurat avui que el projecte de decret habilita unes 
fitxes de competències elaborades per l'Institut d'Estudis de la Salut que recullen procediments 
propis dels diplomats universitaris en fisioteràpia i dels titulats de grau superior d'FP en estètica. 
Jiménez ha criticat que Salut reguli pràctiques que ja estan regulades en plans d'estudi 
universitaris i d'FP, permetent que persones que no tenen aquesta formació puguin exercir oferint 
els mateixos serveis després de realitzar algun curs de pocs mesos.  

El Col·legi considera positiu que la Generalitat reguli pràctiques com l'acupuntura o el shiatsu, però 
qüestiona que ho faci amb procediments que ja competeixen als fisioterapeutes, com els 
estiraments musculars i els drenatges limfàtics. Alhora, Jiménez ha denunciat Salut pretén fer una 
'regulació encoberta d'una professió sanitària' sense comptar amb el suport de la universitat ni el 
coneixement del Ministeri d'Educació i Ciència.

Davant aquesta situació, el Col·legi ha anunciat una concentració i una aturada simbòlica de 10 
minuts de fisioterapeutes, professionals d'estètica i estudiants d'aquest àmbit en una data encara 
per concretar. A més, estudia presentar un recurs contenciós administratiu si Salut no assumeix 
les al·legacions presentades al projecte de decret i a les fitxes d'habilitació, que encara no s'ha 
publicat en el DOGC.  

Jiménez ha assegurat que compten amb el suport dels col·legis de Farmacèutics i de Metges,
encara que no amb el d'Infermeria, que creu que serà el gran beneficiat del decret, ja que faculta 
aquestes especialistes a realitzar noves pràctiques com els estiraments musculars.  

Els fisioterapeutes també estan en contra que es pugui accedir als estudis d'osteopatia des del 
batxillerat i amb una formació de 3.500 hores, requisits que considera insuficients.  


