
’Fisios’ contra Salut
pel decret de ter/~pies
El Coi.legi de Fisioterapeutes amenaza amb mobilitzacions

EL CODLEGI DE Fisioterapeu-
tes de Catalunya ha tornat a
ak;ar la veu per queixar-se de
les modificacions al Decret
de Regulació de les Ter~pies
Naturals. El CoHegi acusa la
Conselleria de Salut d’in-
complir parcialment els
acords establerts al maig i
que van fer revocar la vaga.

I~s un conjunt de t~cniques
per a al|eujat i disminuir
eL~ do!.ots muscuLats, ja
sigutn de tipus tendonal,
de bloqueig o de falta de to.

¯ ORENATGE L|MFATIC

Conslsteix en fer arribar,
amb massattjes, I’excés de
Ikluid acuraulat fins a les
zones limfí=tlques sanes.

¯ DIA r R OT~:g’A P! r~

Conjunt d’exetcicis
d’estirament muscular
global i d’a[liberació de la
respiraci6.

I~s una tecnica de
ttactament, prevenciÓ i
manteniment del sistema
muscular |l.igamentÓs.

En aquest nou decret, Sa-
lut només regula les activi-
tats dels no sanitaris, fet que
compleix l’acord de no legis-
lar activitats prbpies de la Fi-
sioter~pia. Perb la proposta
de Decret manté la regulació
del quiromassatgel drenatge
limf’atic, diafroter~pia i spi-
nologia, quatre tbcniques
que el CoHegi de Fisiotera-
peutes no rol que es regulin,
ja que s’ineomplirien els
compromisos del maig.

Cronología dels fets
El Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya
va presentar, el t8 de marc;
del 2oo6 i després de llargues
negociacions, el Decret de Re-
gulaci6 de lesTerhpies Natu-
rals. La proposta va enfuris-
mar el CoHegi de Fisiotera-
peutes de Catalunya, que van
interpretar la mesura com
un atac frontal a la seva pro-
fessió. El deg~ del Col.legi va
afirmar, en aquell moment,
que havia arribat el moment
de =convocar una con centra-
ció de tots els ~tmbits de la
professió" per rebutjar el pro-
cés. El 5 de maig es va fer una
crida a manifestar-se contra
el projecte, acte que va ser

suspes a última hora després
d’una reunió urgent amb el
Departament de Salut per
abordar la situaci6. La Con-
selleria es va comprometre a
fer modificacions substan-
cials a aquesta fiel, canvi que
va arribar la setmana passa-
da i sense estar exempt de
polémica. MEr.O

persones practiquen a
Catalunya terapies natura[s
sense ser professionaLs
sanitaris. A partir de
seternbre, la Generalitat en
regular~ I’activitat.
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