
 
 

 
 

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

 
 
Atès l’allau de notícies que han arribat al nostre Col·legi per diferents vies, i que estan  
relacionades amb les afectacions que les anomenades ‘retallades’ estan causant en 
els serveis de Fisioteràpia de diferents institucions del territori, la Junta de Govern del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, tot i entendre la difícil situació que estan 
travessant les institucions sanitàries i el CatSalut, i en un exercici de responsabilitat, 
vol expressar el següent posicionament: 
 

• Expressem la gran preocupació del nostre col·lectiu envers les conseqüències 
que aquestes retallades poden ocasionar en la qualitat i la cobertura 
assistencial dels ciutadans del nostre país. 

 
• Volem fer sabedores a les administracions i a la societat, que existeixen 

multiplicitat d’estudis que afirmen que l’aplicació de Fisioteràpia comporta una 
disminució objectiva de la despesa sanitària a mig i llarg termini, sobretot en els 
casos de patologia crònica. 

 
• Estem absolutament segurs que aquestes ‘retallades’ es poden realitzar sense 

generar afectacions insuperables, sempre i quan l’Administració, els proveïdors 
dels serveis i els fisioterapeutes afectats facin un exercici de responsabilitat. La 
cobertura dels serveis i l’atenció al ciutadà han d’estar per sobre de qualsevol 
posicionament.   

 
• Estarem atents a les situacions que puguin vulnerar el dret que té tot ciutadà a 

un cobertura de Fisioteràpia segura i digna. 
 

• Expressem el nostre suport absolut a totes i tots els companys fisioterapeutes 
que, tot i havent vist ‘retallades’ les seves condicions laborals i econòmiques, 
continuen oferint el millor de si mateixos per tal de donar un servei de màxima 
qualitat als usuaris, sacrificant la seva economia i el seu temps personal. 

 
• Demanem que una vegada superada aquesta complicada situació, els drets 

cedits pels treballadors els hi siguin de ser retornats sense dilació. 
 
Finalment volem recordar que els professionals sanitaris ja han sofert una primera 
tanda de retallades, i el nivell d’esforç sol·licitat actualment pot incidir negativament en 
la qualitat assistencial. També volem expressar, de nou, el nostre suport incondicional 
a totes les nostres companyes i companys fisioterapeutes. 
 
 
Signat: 
Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
 
 
Barcelona, 15 de juliol de 2011 


