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JUNTA de GOVERN 

Novembre 2022 

 

1. Acords de Junta de Govern 
 S’acorda: 

 Aspectes organitzatius de la nova Junta de Govern (JG). 
 Celebrar la Nit de la fisioteràpia el pròxim 24 de novembre de 2022, assignant-se les 

diferents tasques de tots els membres de la JG. 
 Atorgar el premi a Fisioterapeuta de l’Any al Grup ACTIUM ANATOMY, de la UIC. 
 Modificar aspectes del Estatuts del CFC i dels Estatuts del Consejo General de 

Colegios de Fisioterapeutas de España. 
 Definir l’elecció dels consellers del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 

España. 
 Crear dos nous grups de treball: Grup de Treball d’Exercici Terapèutic i Grup de Treball 

de Salut Mental. 
 Organitzar la Jornada de Fisioteràpia de la Catalunya Central o Jornada de Fisioteràpia 

del Bages. 
 Coordinar, junt amb la Asociación Española de Fisioterapia (AEF), la Jornada Nacional 

d’Atenció Primària a Barcelona. 
 Valorar la realització del pròxim FTP per a l’any 2024. 
 Aprovar la resolució d’ajuts solidaris. 
 Presentar el llibre de la història de la fisioteràpia catalana (Enric Sirvent) a la propera 

assemblea. 
 Contactar amb el Colꞏlegi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra per reiniciar la 

colꞏlaboració.  
 Fixar la data de la 52a Assemblea Ordinària 2022 per al pròxim dimecres 14 de 

desembre de 2022. 
 Definir els membres responsables de la Junta de Govern a les Jornades Catalanes de 

Fisioteràpia. 
 

2. Acords de Junta Permanent 
 S’acorda: 

 Examinar aspectes organitzatius de la nova Junta de Govern. 
 Revisar diferents aspectes organitzatius de la Nit de la Fisioteràpia del pròxim 24 de 

novembre de 2022.  
 Modificar aspectes del Estatuts del CFC i dels Estatuts del Consejo General de 

Colegios de Fisioterapeutas de España. 
 Considerar el suport del Grau de Nutrició de TecnoCampus. 
 Valorar la proposta de destinar els romanents a SAVIA-MAPFRE. 
 Avaluar els diferents pressupostos rebuts per a l’adaptació de la sala d’actes per poder 

fer streaming. 
 Estudiar el projecte “Visita al fisio un cop a l’any”. 
 Aprovar el pressupost del llibre d’actes de l’FTP22. 
 Incorporar els nous membres de la JG a les comissions del Consejo General de 

Colegios de Fisioterapeutas de España. 
 Actualitzar l’estat del projecte de covid persistent. 
 Iniciar l’organització de l’FTP24. 
 Valorar l’estat de la pròxima Jornada Vestibular de la UPC. 
 Avaluar l’oferta formativa per al pròxim any 2023. 
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 Revisar la documentació i convocatòria dels ajuts solidaris 2022. 
 Valorar solꞏlicituds d’ajut colꞏlegial. 
 Aprovar altes i baixes colꞏlegials, així com noves reincorporacions i les diferents 

bonificacions. 
 Designar representants per a la creació de la comissió mixta de la SCBF. 
 Acceptar la proposta econòmica per colꞏlaborar publicitàriament amb la VI Cursa contra 

el càncer. 
 Aprovar el pressupost del 2023 i el calendari d’activitats del pròxim any 2023. 
 Valorar temes d’interès del proper any. 
 Considerar la situació bancària actual. 
 Avaluar la celebració de la Nit de la Fisioteràpia. 
 Valorar la proposta de colꞏlaboració amb l’organització de la Jornada AGIL. 
 Preparar les activitats i pressupostos del 2023. 
 Revisar la proposta de calendaris per a les Jornades del proper any: Jornada de 

Geriatria, Jornada d’Esport, Jornada de l’AEF, Jornada Vestibular, Jornada de 
Neurologia, DIFT i Jornada NME. 

 
 
 


