
 
 
 
 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE GOVERN DEL  
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 

 
 
Assabentats dels fets anunciats a Mútua de Terrassa, que d’acord amb les darreres 
notícies aparegudes en diferents mitjans de comunicació i per diferents correus 
electrònics de col·legiats afectats ens han arribat, i entenent la conjuntura econòmica 
actual i la situació del país, volem expressar el següent posicionament: 
 
 
- Trobem absolutament inapropiat l’ERO anunciat, que afectaria d’una manera 

absolutament intolerable els serveis de Fisioteràpia hospitalària d’una zona amb 
prop de 400.000 ciutadans, els quals quedarien totalment desatesos, amb les 
consegüents implicacions per al seu estat de salut. 

 
- Estem disconformes en què aquest ERO afecti percentualment i d’una manera tan 

important el Servei de Fisioteràpia que, segons les notícies rebudes, podria afectar 
48 fisioterapeutes de l’hospital i 3 dels CAP, centres que donen cobertura a les 
poblacions de Terrassa, Sant Cugat, Sant Quirze, Rubí, Vacarisses, Ullastrell, 
Viladecavalls i Olesa. 

 
- Entenem que si aquest ERO es portés a terme totalment o parcialment, s’hauria 

traspassat la línia vermella de la seguretat sanitària, cosa que seria del tot 
intolerable, a més de generar una desigualtat territorial en allò que fa referència a 
l’assistència en Fisioteràpia. Tots els ciutadans tenen els mateixos drets. 

 
Pel que acabem d’expressar, demanem: 
 
- Que es reconsideri la realització d’aquest ERO en els termes exposats. 
- Que el Departament de Salut i el CatSalut garanteixin públicament que els serveis 

afectats quedaran assegurats per tal que la població no es vegi afectada i rebi tots els 
serveis de Fisioteràpia necessaris, com succeïa fins ara. 

- Que en el cas desafortunat que l’ERO afectés algun fisioterapeuta d’aquest centre, 
se li garanteixi una sortida professional digna atenent a l’excel·lent tasca que ha 
desenvolupat fins a dia d’avui en l’atenció a la població. 
 
 
Signat: 
 
Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
 
 
 
Barcelona, 7 de juliol de 2011 


