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INICI EL COL·LEGI DEMARCACIONS ACTUALITAT VISAT I LEGISLACIÓ FINESTRETA ÚNICA SERVEIS FORMACIÓ

Agenda Info@grícoles Notícies Revista Recull de Premsa Rural Reforma de la PAC CEEE

ENS ADHERIM AL MANIFEST DEL CFC PER LA IGUALTAT I CONTRA LA
DISCRIMINACIÓ DE LES DONES EN L'EXERCICI DE LA FISIOTERAPIA

Tornar a notícies

Tweet

El CETAFC s'adhereix al Manifest del CFC per la igualtat i contra la discriminació de les dones en l’exercici de

la Fisioteràpia#MeTooFISIO.

Demarcació: Barcelona

La particularitat de la nostra professió, explica el Manifest, és que treballem amb les mans, tocant, i que solem

estar soles amb els pacients, que per poder ser tractats es treuen bona part de la roba. Però això no pot ser

una excusa per confondre la situació, ni per proposar o dur a terme accions que tothom sap que queden fora de

l’àmbit sanitari, i que fins i tot poden ser delictives.

El Manifest posa èmfasi també en el fet que el camí serà llarg, perquè la nostra és malauradament una societat

masclista. Cal educar i treballar per la igualtat de gènere i contra tot tipus de discriminació o agressió, verbal o

física, a les dones. Cal que tothom s’hi posi: des de les institucions que ens governen fins als pares i mares a

casa, passant pel  professorat  d’escoles, instituts i  universitats i  per tots els  professionals  de l’àmbit  de la

Fisioteràpia, empresaris i treballadors, fins i tot el Col·legi.

I sobretot, diu el Manifest, cal fer costat en tot moment a les víctimes i no tolerar cap mena d’actitud masclista

o discriminatòria. Cal educar perquè no n’hi hagi més. I cal denunciar tot allò que sigui denunciable. 

Manifest del CFC per la igualtat i contra la discriminació de les dones en l’exercici de la Fisioteràpia

Campanya a twitter #MeTooFISIO.

Comparteix

CERCADOR DE NOTÍCIES

Paraules Clau:

Demarcacions:

General

Usuari Contrasenya

ACCÉS INTRANET

Publicitat

Like 0

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Ca... http://www.agricoles.org/ca/actualitat/noticies/ens-adherim-al-manifes...

1 de 2 23/11/2018, 10:16


