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BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS) 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha denunciat avui "invasió de competències" 
professionals en el nou Decret de Teràpies Naturals, elaborat per la Conselleria de Salut de la 
Generalitat per regular aquest tipus de pràctiques. A més, ha anunciat mobilitzacions per a 
finals de mes, "si Salut no escolta" les seves "al·legacions". 

En roda de premsa, el president del Col·legi, Daniel Jiménez, ha expressat el seu "rotund 
rebuig" al decret perquè permetrà l'acreditació a professionals, les tasques dels quals són 
"pròpies de la titulació universitària de Fisioterapèutica", ha explicat. 

Segons l'opinió de Jiménez, "estem davant la regulació encoberta d'una professió sanitària, 
feta totalment d'esquenes a la universitat i als organismes competents". També ha 
qüestionat la "capacitat legal" de la Conselleria de Salut per redactar aquest decret, l'"únic 
organisme competent del qual és el Ministeri d'Educació", ha explicat Jiménez. 

"Entenem que la regulació de la teràpia manual -que apareix dins del grup de les teràpies 
naturals per legalitzar- suposa una clara invasió de les competències professionals del 
fisioterapeuta, ja que la majoria de les teràpies manuals que nomena el decret estan 
regulades per un títol universitari", ha assegurat. 

El decret, que permetrà acreditar metgesses i infermers naturistes i naturòpates, suposa un 
"greuge comparatiu sense precedents" tant per als "6.000 fisioterapeutes" que hi ha a 
Catalunya com per als "centenars de joves que estudien aquest títol universitari". 

Segons el parer del president del Col·legi, "és injust que una altra persona amb menys hores 
d'estudi faci el mateix que el que un professional que ha estudiat durant tres anys". És abans 
que res, "un problema de formació", ha ressaltat. 

Per ordenar la medicina no convencional, "no feia falta un decret d'aquestes 
característiques", segons l'opinió de Jiménez, qui ha indicat que es podria haver regulat a 
través de titulacions de postgrau, però amb "professionals de la salut", ha demanat. 


