ACTA XIV ASSEMBLEA ORDINÀRIA
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

Celebrada a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya el dia 26 de maig del
2003, 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 2002
3. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ PRESSUPOST ANY 2003
4. INFORME DEGÀ: BALANÇ I PROGRAMA D’ACTIVITATS
5. PRESENTACIÓ I APRAVACIÓ SI S’ESCAU DE NOU MEMBRE DE LA
JUNTA DE GOVERN.
6. PRECS I PREGUNTES

S’inicia l’assemblea a les 20.30 h.

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
En absència de la Secretària, Mercè Ventura, que per motius personals no ha pogut
assistir, el Degà informar que serà substituïda per el Sr. Martí Armengol,
Vicesecretari. El vicesecretari dóna lectura a l’acta de l’Assemblea anterior.
Realitzada la mateixa s’aprova per unanimitat l’acta de l’Assemblea anterior.
2. Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’any 2002.
El Degà dóna la paraula al Sr. Joaquim Aranda, Tresorer, que explica el balanç
econòmic de l’any 2002, aclarint els dubtes i preguntes dels assistents.
S’aprova per majoria absoluta el balanç de comptes de l’any 2002.

3. Presentació i aprovació pressupost any 2003.
El Sr. Joaquim Aranda dóna lectura i explica les diferents partides pressupostàries
per l’any 2003, 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 5 Euros/any
que representa el 4%, proposant una quota anual de 130,02 Euros/any.
S’obre un torn de paraules per debatre el pressupost.
S’aprova per unanimitat.
4. Informe Degà: Balanç i programes d’activitats.
El Degà inicia la seva exposició explicant als assistents la seva actual responsabilitat
com a Degà per la dimissió de l’antic Degà el novembre del 2003. A continuació
explica el balanç d’activitats de l’any 2002, per apartats:
4.1. Activitats científiques
•

•

Conferències col·legials:
o Bases de la kinesiologia. Gener 2002
o Per què són necessàries les publicacions biomèdiques?"
o Taula rodona"La publicació d’articles científics: dificultats i
mitjans de solució
Jornades:
o JORNADES CATALANES DE FISIOTERAPIA
POSTQUIRURGICA EN TRAUMATOLOGIA I ORTOPEDIA
dels dies 8 i 9 de març

4.2. Activitats col·legials
o PRIMERA REUNIÓ D’EXERCICI LLIURE DE L'ACTIVITAT
PROFESSIONAL DE FISIOTERÀPIA. Juny del 2002
o SEGONA REUNIÓ D’EXERCICI LLIURE DE L'ACTIVITAT
PROFESSIONAL DE FISIOTERÀPIA. -MICROEMPRESES-DIJOUS 12
de desembre
o CONVENI COL·LABORACIÓ FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOLCOL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE Catalunya. DIJOUS 11 DE
JULIOL DE 2002
o Dia mundial de la Fisioteràpia. 7-8 setembre de 2002. carpa av. catedral
o Minusval – Gerontalia 2002. 24 al 27 d’octubre del 2002, a Fira de Lleida
4.3. Comissions col·legials
o Comissió d’Acupuntura
o Registre de Fisioterapeutes Acupuntors del Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya.
o Organització Curs Segon Nivell Tai-Chi.
o 10 reunions durant el 2002

o Comissió d’atenció primària. Publicació de l’informe d’atenció primària.
Gener 2002
o Creació de les comissions de fisioteràpia veterinària i d’obugi (obstètricouro-ginecològica). 2 reunions durant l’any 2002
o Creació de la Comissió d’Experts de la Revista Científica de Fisioteràpia
del Col·legi: “Actualitzacions en Fisioteràpia”
4.4. Serveis col·legials:
o
o
o
o
o
o

Plaques identificaves
Renda 2001
0ferta d’oci
Oferta d’accés a Internet d’alta velocitat
IURISTRAVEL
Descompte FUN CLUB 2002

4.5. Activitats de la Junta de Govern
o Reunions amb l’administració a Catalunya
o Departament de Sanitat i Seguretat Social. Acreditació de Centres
o Servei Català de la Salut. Concert de Rehabilitació
o Institut Català de la Salut. Presentació informe comissió d’atenció
primària
o Direcció General d’Universitats. Llicenciatura. Formació no reglada.
Nous estudis de Fisioteràpia
o Institut català de serveis socials. Ratios Fisioterapeutes residències.
Funcions
o Direcció General de l’esport. Llei de tècnic de l’esport. Normativa de
professionals.
o Institut Català de la Salut. Convocatòria oposicions Primària.
Tribunal
o Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. Llei de Col·legis
Professionals
o Reunions Consejo General de Colegios
o 4 reunions de la comissió d’osteopatia
o 6 Reunions plenari Consejo General
o Reunions Junta Permanent
o Reunions Junta de Govern
Seguidament El Degà proposa el programa d’activitats per l’any 2003, indicant als
assistents els diferents àmbits de la proposta
A. Programa d’activitats 2003
1. Activitats científiques
o Curs de Formació
 Curs de monitor de Tai-Chi. Segon Nivell
 Cus de Monitor de Tai-CHI. Primer nivell
 Seminaris d’electroteràpia. Lleida-Girona-Barcelona

o Conferencies
 Microkinesiterapia
 Fisioteràpia Veterinària
 Biofeedback
 Termalisme urbà
 La mano izquierda
 Tractament de Fisioteràpia a l’Osteopatia
o Jornades
 Videosimposium de Fisioteràpia en Pediatria. Octubre 2003
o Segon numero de la revista científica
o Programació cicle de conferencies col·legials pel Segón semestre
2. Activitats col·legials
o Fosba
o Sopar Col·loqui
o Dia Mundial de la Fisioteràpia. Carpa Barcelona-Lleida-Girona i
Tarragona
o Mundial de Natació. Servei de Fisioteràpia pel Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya
o Llançament de la campanya de divulgació i promoció de la Fisioteràpia.
Previ a l’estiu: intern. Després de l’estiu: mitjants de comunicació: El
Periodico i Diario Médico
3. Junta de Govern
o Eleccions al Consejo General. Explicació Consejo.
En aquest punt el Degà trasllada l’acord del Consejo General de demanar a cada
Col·legi Autonòmic la petició d’una quota extraordinària per l’inici formalment
de les seves activitats. El Degà informa a l’assemblea de la posició del
Consejeros del Col·legi que va ser demana al Comité Executiu un programa de
govern i calendari d’actuacions que fonamentessin la petició de quota
extraordinària, sense que fos presentat a la darrera assemblea del Consejo. En
aquest punt el Degà sol·licita la votació de l’assemblea General sobre la
proposta de quota extraordinària sol·licitada pel Consejo General.
S’acorda denegar la petició per uanimitat.
o Treballs de comissions: exercici lliure.
 TRADE
 Companyies asseguradores
 Acupuntura
 Veterinària
 Obugi
 Hipoteràpia
 Esports
 Pediatria
o Posició Llicenciatura Sociosanitària.



De principi no rebuig a la mateixa perquè considerem que és una
Llicenciatura transversal i que de cap manera afecta a l’aspiració
històrica Llicenciatura en Fisioteràpia
o Posició Medicina no Convencional
 Regulació de Medicina Tradicional Xinesa, Homeopatia i
Naturopatia
 Rebuig a regular matèries contemplades en plans d’estudi de
fisioteràpia
 osteopatia: formació vinculada ala Fisioteràpia i/o amb accés des de
la Fisioteràpia
o Posició At. Primària i Hospitalària especialitzada.
 Lluitar perquè en els programes és contemplin la figura del
fisioterapeuta (no infermer reciclat), independentment de la forma de
contractació que es determini
 Proposar un criteri de fiançament de sessió de Fisioteràpia diferent
(procés?) que superi la situació de sessions a 4 Euros
 Introduir la figura de fisioterapeuta a l’atenció primària
o Departament de Sanitat
 Normativa pròpia d’acreditació de consultes i centres de Fisioteràpia
 Participació en el Pla de Salut 2010
4. Objectius estratègics fins mitjans de l’any 2004



Divulgació de la professió. Campanya d’imatge corporativa i
professional
Exercici Lliure: Microempreses I Trades

En aquest punt el Degà indica als assistents la presència en l’Assemblea General
dels responsables de l’agència de comunicació Newmann Comunication
responsables de la campanya de divulgació i promoció de la Fisioteràpia i del
Col·legi.
L’agència de comunicació presenta els eixos de la campanya i atén les valoracions
dels col·legiats. S’obre un debat sobre la importància d’iniciar aquesta actuació
d’una forma progressiva, inicialment als propis col·legiats i posteriorment fent la
difusió a la societat i d’altres professionals del món de la salut.
5. Presentació i aprovació, si s’escau, del nou membre de la Junta de Govern
El Degà presenta a Ismael Martí col com a nou membre de la Junta de Govern
amb les funcions de ser un punt de referència del Col·legi a les comarques de
Girona i per desenvolupar inactives al voltant de les noves tecnologies.
S’aprova per unanimitat.
6. Precs i preguntes.
No havent-hi cap pregunta ni proposta, el Degà dóna per tancada l’Assemblea a les
21.55 h.

