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Acords 

1. El Col·legi 
- S'acorda iniciar el procediment per actualitzar el protocol de prevenció de centres de Fisioteràpia 
per la pandèmia de la COVID-19.  
 
- S'acorda atorgar el Premi June Nystrom a la col·legiada Marta Casbas i al col·legiat Josep 
Medina. 
 
- S'acorda accceptar la nominació de la Fundació Promèdic a la tasca que ha dut a terme el CFC i 
les seves i els seus col·legiats durant aquest any de pandèmia. 
 
2. Expedients 
- S'acorda l'arxiu de l'expedient informatiu 001-2021.  
3. El Col·legi 
- S'aproven els nous membres de la Comissió de Pacient Crític i de Neurologia i s'agraeix la 
predisposició i participació dels col·legiats i col·legiades que no ha estat admesos a les 
comissions. 
 
- S'acorda iniciar el procés d'escrit de denúncia per pràctiques abusives de les companyies 
asseguradores en matèria de Fisioteràpia. Es necessita el màxim nombre possibles de contractes 
de serveis de fisioterapeutes amb companyies que, preservant les dades personals i mantenint la 
confidencialitat, són necessaris per a la denúncia. 
Una vegada presentada es farà extensiva a d’altres col·legis professionals de l’estat i al Consejo. 
 
- S’acorda convocar l’Assemblea General el divendres dia 4 de juny a les 18.30 h en primera 
convocatòria i a les 19.00 h en segona a Vic. 
Convocar a cada secció perquè habilitin un espai per a l'accés presencial a l’assemblea així com 
per gestionar el procés d'inscripció i realització de l'assemblea també de manera telemàtica via 
Zoom. 
 
S'acorda:  
Proposar procés participatiu del destí del romanent de l'exercici 2020 amb les següents propostes: 
  *Ajuts a la formació 
  *Divulgació de la professió: Marquesines d’autobusos  
  *Lluita contra l’intrusisme. Accions judicials 
  *Ajuts a la innovació en Fisioteràpia 
I un camp obert on les col·legiades i col·legiats puguin expressar la seva proposta. 
Prèviament es comunicarà a les seccions col·legials la proposta per a la seva participació en 
presentació de temes. 
 
- S'acorda la ressolució possitiva de la convocatòria d'ajuts solidaris pel projecte presentat. 
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