
 
 
 
 
 
 

ACTA XIII ASSEMBLEA ORDINÀRIA  
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 

 
 
 
 
 

Celebrada a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya el dia 29 de maig del 
2002, a les 20 h. en primera convocatòria i a les 20.30 h. en segona convocatòria, amb el 
següent ordre del dia: 
 
1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR 
 
2. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ BALANÇ ANY 2001 
 
3. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ PRESSUPOST ANY 2002 
 
4. INFORME DEGÀ: BALANÇ I PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 
5. PRECS I PREGUNTES 
 
 
S’inicia l’assemblea a les 20.30 h. 
 
1. Sol·licitud de canvi en l’ordre del dia.  
 

El Degà proposa passar el punt 4 de l’ordre del dia després del punt 2 per tal que 
tots els col·legiats tinguin coneixement de les despeses que significa l’adequació de 
la nova seu del Col·legi. S’accepta per unanimitat. 

 
2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. 
 

El Secretari dóna lectura a l’acta de l’Assemblea anterior. El Sr. Escarmís proposa 
una esmena en el punt 4 de l’acta. Realitzada la mateixa s’aprova per unanimitat 
l’acta de l’Assemblea anterior. 

 
3. Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’any 2001. 
 

El Degà dóna la paraula al Sr. Joaquim Aranda, Tresorer, que explica el balanç 
econòmic de l’any 2001, aclarint els dubtes i preguntes dels assistents. 
 
S’aprova per majoria el balanç de comptes de l’any 2001. 

 
 



4. Informe Degà: Balanç i programes d’activitats. 
 

El Degà inicia la seva exposició informant de les Jornades de Fisioteràpia de la 
Mediterrània, que varen tenir lloc en el mes d’Octubre del 2001 organitzades pel 
Col·legi al voltant dels plantejaments de la Fisioteràpia pels propers deu anys. 
 
Seguidament continua explicant les accions realitzades per la comissió d’atenció 
primària i les 6 conferències realitzades sobre el tema, les quals varen tenir una gran 
aceptació per part dels col·legiats. 
 
A nivell de formació, destaca que en el transcurs d’enguany s’ha portat a terme el 
primer curs de formació de monitors de Tai-Chi. 
 
Sobre els acords institucionals, el Degà informa del Conveni de col·laboració firmat 
pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i la Federació Catalana de Futbol. 
 
Seguidament el Degà dóna la paraula al Sr. Daniel Jiménez, Vicedegà, que presenta 
la Memòria als col·legiats, exposant els diferents gràfics explicatius sobre les 
activitats del Col·legi. Destaca el gran nombre de nous col·legiats que hem tingut 
aquest any, També exposa que s’ha doblat el nombre de cursos acreditats en relació 
a l’any 2000. 
 
Pel que fa a la Revista Científica, el Vicedegà exposa la falta d’articles científics per 
la revista i encoratja als assistents perquè tots els fisioterapeutes s’animin a 
col·laborar-hi. 
 
Seguidament ens informa de l’acord al què s’ha arribat entre el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya i Telefónica. 
 
Posteriorment el Degà informa de la elaboració del Llibre Blanc de competències 
que s’està portant a terme per l’Institut d’Estudis de la Salut i que ha sol·licitat la 
col·laboració del Col·legi.  
 
També ens informa de la quarta edició del llibre “Història contemporània de 
Catalunya”, dedicat a les entitats i en el qual hi surt el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya. 
 
Referent al Consejo de Colegios, el Degà ens comenta que ha estat un any força 
tranquil. El Col·legi col· labora en diferents comissions de treball i el proper mes de 
juliol, si no s’han aprovat els estatuts, tornarem a agafar-ne la presidència, donat que 
és rotatòria entre les comunitats de les Illes Canàries i Catalunya. 
 
Referent a l’AEF, ens comenta les negociacions mantingudes i dóna lectura tant als 
punts de preacord com els punts d’acord entre ambdues entitats. 
 
Seguidament el Degà passa a relacionar les diferents línies d’actuació per al proper 
any. 
 
Dintre del sector laboral, es treballaran els temes d’exercici lliure, autònoms 
depenents, l’atur i la concertació amb diferents entitats. 



 
Respecte a l’esport, continuarem amb el tema del futbol i s’ampliarà a d’altres 
esports. 
 
Es potenciarà la formació de noves tècniques, per poder obrir nous camps d’actuació 
i fomentar nous llocs de treball. 
 
A nivell social, es promocionarà la Fisioteràpia mitjançant l’inici d’una campanya 
de divulgació de la imatge corporativa del Col·legi.  
 
Finalment ens comenta el projecte d’adequació de la nova seu i dóna la paraula a 
l’arquitecte, el qual ens explica els plànols i ens exposa àmpliament tot el projecte. 
 

5. Presentació i aprovació pressupost any 2002. 
 

El Sr. Joaquim Aranda dóna lectura i explica les diferents partides pressupostàries 
per l’any 2002, tant en el capítol de despeses com en el d’ingressos. També es 
presenta a l’Assemblea la proposta d’augment de la quota col·legial en 4,81 
euros/any, d’acord amb l’augment de l’IPC del 2001. 
 
S’obre un torn de paraules per debatre el pressupost. 
 
S’aprova per majoria el pressupost del’any 2002 amb l’augment corresponent. 

 
6. Precs i preguntes. 
 

No havent-hi cap pregunta ni proposta, el Degà dóna per tancada l’Assemblea a les 
21.55 h. 
 
 
 
Daniel Jiménez i Hernandez                                           Merè Ventura i Español 
El Degà       La Secretària 
 
 
 
 

 
         

 


