
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Posicionament del CFC arran d’un cas de suposats abusos 

** El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es personarà com a part 

afectada i iniciarà accions tan aviat com tingui la informació oficial ** 

[14.01.2017] 

Davant la detenció d’un fisioterapeuta per part dels Mossos d’Esquadra, arran d’un cas 

de suposats abusos sexuals, feta pública avui mateix (dissabte 14 de gener), el Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) vol manifestar el següent: 

• El CFC no té ara mateix cap notificació oficial (ni judicial ni policial) respecte 

d’aquesta detenció, i no pot iniciar la incoació de cap expedient o suspensió 

cautelar (ni a instància judicial ni de motu proprio), atès que desconeixem la 

identitat del fisioterapeuta en qüestió.  

 

• El CFC, preceptivament, tan aviat com tingui coneixement del nom del col·legiat 

presumpte autor dels abusos, li obrirà un expedient, d’acord amb els Estatuts 

de la institució, acatarem les decisions de les autoritats judicials i procedirem a 

incoar els expedients que en Dret s’escaiguin.   

 

• El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, com no pot ser d’altra manera, està 

a plena disposició dels Mossos d’Esquadra i de la Justícia amb vistes a aclarir el 

cas, amb la qual cosa procedirem a la personació en les actuacions judicials. 

 

• D’acord amb aquesta voluntat de col·laboració policial i judicial, dos 

fisioterapeutes vinculats al CFC van respondre, fa pocs dies, a preguntes 

genèriques dels Mossos d’Esquadra sobre tractaments i tècniques 

fisioterapèutiques, però alhora el CFC vol fer constar que encara avui dia 

desconeixem els fets i detalls relacionats amb aquesta detenció, que ha estat 

fruit d’una investigació conduïda per instàncies policials. 

 

• El CFC vol remarcar que farem tot allò que estigui en les nostres mans per tal 

que la veritat surti a la llum i que la Justícia faci el seu camí, amb la idea de 

preservar la credibilitat científica i social de la institució i els seus col·legiats.  

 



• El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, tot i apel·lar a la presumpció 

d’innocència, vol mostrar la seva preocupació per aquest cas, que pot afectar la 

imatge del col·lectiu professional. El Col·legi confia plenament en els seus 

col·legiats i en el compliment del codi deontològic per part dels professionals 

sanitaris. 

 

 
 

 
 
Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals 
C/ Segle XX, 78 – 08032 Barcelona 
Tel. 93 207 50 29 / Fax. 93 207 70 22 
www.fisioterapeutes.cat/comunicacio 
comunicacio@fisioterapeutes.cat 
 

 

 


