
 
 
 
 
 
 

ACTA XV ASSEMBLEA ORDINÀRIA  
COLEGI DE FISIOTRAPEUTES DE CATALUNYA 

 
 

Celebrada a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya el dia 20 de 
maig del 2.004, a les 20:30 h. en primera convocatòria i a les 21 hores en 
segona convocatòria, amb el següent ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR 
2.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ BALANÇ ANY 2.003 
3.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ PRESSUPOST ANY 2.004 
4.- INFORME DEGÀ: BALANÇ I PROGRAMA D’ACTIVITATS 
5.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
S’inicia l’assemblea a les 21 hores. 
 
Abans de donar pas al primer punt el degà, en Daniel Jiménez,  vol fer un 
recordatori en memòria de dos companys de professió que ens han deixat, que 
són Hans Nesweda i Jaume Rocha. 
 
Seguidament proposa a l’assemblea un canvi en l’ordre del dia per a realitzar 
l’informe del degà abans d’aprovar els pressupostos del 2.004. Aquesta 
proposta s’aprova per majoria. 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR 
 
El secretari, en Ricard Corgos, dona 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 BALANÇ ANY 2.003 
 
El tresorer, en Martí Armengol, dona lectura del balanç de l’any 2.003. En 
aquest balanç es puntualitza el saldo negatiu existent. Dins el torn de preguntes 
es demana cóm s’arreglarà aquest dèficit. El tresorer comenta que està 
contemplat en el pressupost del 2.004. 
 
S’aprova per majoria el balanç del 2.003 
 
3.- INFORME DEGÀ: BALANÇ I PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 
El degà dona la paraula al secretari per comentar la memòria de l’any 2.003. El 
secretari dona lectura de la memòria del 2.003. Els apartats de la memòria són: 
 



 
1. Dades estadístiques 

   Procés de col·legiació 
  Distribució geogràfica 
  Distribució per sexes 
  Distribució per edats 
2. Borsa de treball 

 
 

3. Dades de la seu col·legial 
  Documentació i correspondència 
  Enviaments 
  Hemeroteca, Biblioteca: consultes, préstecs, morositat 
  Acreditació de cursos 
4. Informacions 
  Noticiari 
  El dit 
  Revista de fisioteràpia 
5. Treball a l’estranger 
6. Activitats col·legials 
  Conferències del Col·legi 
  Cursos, jornades i seminaris organitzats pel Col·legi 
  Comissions col·legials 
7. Web del Col·legi 

 
El degà dona lectura a l’informe d’activitats del degà. Faig la transcripció: 
 
L’any 2003 es va iniciar amb dos grans aspectes preestablerts: El Congres 
Mundial de Fisioteràpia i el trasllat i inauguració de la nova seu social. 
 
El Congrés Mundial de Fisioteràpia es va desenvolupar el mes de juny amb una 
pobre assistència de Fisioterapeutes col·legiats catalans. En total al voltant 
d’un 54 col·legiats, van gaudir del descompte que per ser membre aquest any 
de la WCPT el Col·legi, l’organització facilitava. 
 
Aquest resultat, potser ens fa veure que les expectatives traslladades 
inicialment per la WCPT i la AEF en quant a `participació de Fisioterapeutes 
catalans si el Col·legi arribava a un acord institucional amb l’AEF per la 
representació internacional no es van complir i els col·legiats de Catalunya no 
van donar suport amb la seva presència aquest acte. 
 
Des de les organitzacions responsables alguna vegada públicament en els 
seus mitjans de difusió varen acusar al Col·legi de boicot a aquest acte. Fet 
que el Col·legi no va respondre, complint l’acord de la Junta de Govern de no 
afegir llenya al foc a la ja relació dificultosa existent. 
 
La situació actual es que l’acord amb l’AEF per la representació internacional 
va finalitzar el 2003, i el Col·legi com explicaré més endavant sol·licita al 
Consejo que assumeixi la responsabilitat de representa a la professió 
internacionalment. 



 
 
Per altre banda, la inauguració de la seu social i la finalització del procés de 
trasllat i aplicació de noves infraestructures a la seu col·legial, es va finalitzar 
amb èxit i en els terminis previstos 
 
L’objectiu estratègics l’any 2003 de l’organització de la campanya de divulgació 
i promoció de la Fisioteràpia es va assolit amb èxit. La campanya institucional 
va fer la seva presentació en l’acte de FOSBA, exposició que reuneix a les 
entitats sanitàries amb el suport del Departament de Sanitat. Després el suport 
de paper de la campanya mitjançant el díptic informatiu enviat a tots els 
col·legiats i els panells informatius que estan dipositats a la seu social i que ens 
permeten establir un estant informatiu dependent de l’acte, estan complerts. 
 
Tanmateix, la imatge de la campanya institucional s’ha anat adaptats als 
diferents formats gràfics i de documents del Col·legi: el tríptic de Centres de 
Fisioteràpia,  el Dit.. són els formats que fins ara s’han anant adaptant a la 
campanya. 
 
Ara cal establir com desenvolupen aquest esforç i quines vies de comunicació 
preferent i possibles s’utilitzen per donar a conèixer la campanya institucional. 
El primer objectiu: el col·legiat està assolit. 
 
Un dels punts importants en quant a difusió, es el dia Mundial de la Fisioteràpia 
amb la instauració de la tradicional Carpa d’informació i atenció al ciutadà. 
L’any 2003 l’escenari va ser el Port de la Marina situat al port Olímpic. No 
obstant, el temps i la ubicació destinada per l’ajuntament van fer que no assolis 
els nivells de participació que l’any anterior 
 
Una reflexió al voltant del Dia Mundial de la Fisioteràpia i de la carpa estaria en 
la necessitat de no divulgar exclusivament el massatge com a part fonamental 
de l’activitat del Fisioterapeuta. Enguany hauríem de dissenyar un model d’acte 
més participatiu pel ciutadà i més interdisciplinari dins del nostre àmbit. En 
aquest aspecte les comissions col·legials representant un eix fonamental pel 
desenvolupament de l’acte. Així també l’aspecte a estudiar en profunditat es la 
ubicació de la carpa, que esdevé fonamental per l’èxit. 
 
Un aspecte a vegades criticat es la poca difusió que es fa del mateix als 
col·legiats. Cal dir però que cal millorar el canal de comunicació no pas la 
comunicació que si existeix. Un aspecte difícil de solució en quant a la 
comunicació es el dia i el mes. El fet que sigui principis de setembre condiciona 
la comunicació d’una forma oberta. Seria important estudiar la modificació de 
l’acte en quant a un acte més intern col·legiat als voltants del dia 8 amb l’anunci 
públic dels actes centrals de divulgació a finals de setembre, coincidint també 
amb les festes de la  ciutat de Barcelona. 
 
Expressats aquests dos aspectes de l’any 2003, cal repassar, pensar i 
repensar el que han estat les accions polítiques de la Junta de Govern de l’any 
2003. 
 



 
 
L’ordenació de la professió i el compliments d’un dels fins del Col·legi ha estat 
l’eix principal de l’acció política de la Junta de Govern. L’àmbit de l’ordenació de 
la professió es tan ampli que per tal d’objectivar al màxim els fins i poder així 
establir una adequada estratègia, es va establir inicialment els següents camps: 
les competències professionals, l’ordenació administrativa en el Departament 
de Sanitat i l’exercici lliure. 
 
Les competències professional es la gran assignatura pendent no tan sols de la 
Fisioteràpia, sinó de la sanitat a tot l’estat. Tanmateix, l’evolució del saber i de 
les diferents professions sanitàries, han modificat el nostre coneixement i 
determina que les competències no siguin exclusivament un llistat de tècniques 
i funcions a desenvolupar, sinó que les competències contemplen els 
coneixements, les aptituds i les habilitats. 
 
Amb aquesta base, la Junta va començar a treballar l’avantprojecte de 
competències professionals, assessorada per l’IES i amb l’objectiu d’establir un 
primer document marc a debatre entre la professió i els diferents sector 
implicats en garantir les competències i en traslladar-les als ciutadans futurs 
Fisioterapeutes. 
 
Les reunions amb les Escoles Universitàries i Universitats que tenen el títol de 
Diplomat/Da de Fisioteràpia va ser un dels pilar d’aquesta acció de la Junta de 
Govern. El document treballat i revisat per les Escoles i el Col·legi es va fer 
públic a través de la pàgina web del Col·legi perquè tots els col·legiats 
traslladessin les opinions i propostes que consideressin. Cal a dir que la 
participació col·legial va ser molt pobre i escassa, establint-se exclusivament 
sis reflexions de col·legiats al voltant del tema. 
 
L’avantprojecte va ser aprovat per la Junta de Govern a novembre del 2003. 
Restem a l’espera de consensuar-ho amb el Departament de Sanitat i amb les 
altres professions sanitàries, fet que s’ha enrederit amb motiu del canvi de 
govern primer autonòmic i despreses estatal que ha condicionat un canvi molt 
important i per dos cops en les diferents persones secundaries d’analitzar el 
document. 
 
L’ordenació de la professió envers el Departament es plantejar amb uns 
objectius clars: la creació d’un epígraf propi i unes condicions pròpies per 
l’autorització administrativa sanitària.. L’objectiu es va assolir i actualment cal 
repensar les condicions mínimes dels centres de Fisioteràpia a Catalunya, 
aspecte que el Departament de Sanitat ja ens ha sol·licitat. 
 
L’exercici lliure va ser el gran eix de l’any 2003 en quant al seu impacte 
mediàtic envers al col·legiat i a població. L’inici de conversacions amb les 
mútues d’assistència sanitària per establir una nova forma de relació que 
comportés uns canvis en els procediments i unes actualitzacions dels 
honoraris, es van iniciar i continuen endavant. 
 
 



 
 
Els resultats encara són incerts. Però hi ha dades que cal interpretar-les en 
positiu. La regulació de la relació directe entre els Fisioterapeutes i les 
companyies sense la necessitat d’un facultatiu, esdevé un fet positiu i important 
per la professió per dos motius: un pel reconeixement implícit que dur l’altre 
perquè ha implicat un lleuger augment d’honoraris al no haver d’abonar o 
contractar a una facultatiu. 
 
Tanmateix la situació es molt complexa. Per una banda la patronal de les 
companyies UCEAC careix de la representativitat i suport per ordenar el seu 
sector. Per altre banda, les negociacions directes que efectuen algunes entitats 
amb determinats centres de Fisioteràpia, a on negocien a la baixa els honoraris 
garantint i en alguns casos augmentant el numero total de sessions a l’any, fa 
que la posició unitària que cal tenir per poder defensar quelcom que impliqui un 
canvi, sigui molt i molt costosa. 
 
La realitat es que només negociant una a una les entitats, atenent la se va 
pròpia característica i comptant t així amb eines de negociació pròpies per cada 
entitat, podrem anant assolint èxits petits però important. 
 
Per altre banda, la difusió en els mitjan de comunicació és l’altre gran via. La 
roda de premsa del Col·legi en relació al tema de l’exercici lliure, les insercions 
en mitjans de comunicació envers a aquesta problemàtica i la difusió per 
mitjans d’informació electrònica va fer possible una petita transmissió del gran 
problema. 
 
Cal ressaltar en aquest aspecte els treballs de la comissió d’exercici lliure del 
Col·legi. Comissió que cal cuidar i mimar i que es pot veure abocada 
actualment a un període de “depressió” per les dificultats que comporta el 
treball i per la poca empatia i recolzament del col·lectiu. La presència en la 
darrera convocatòria de reunió general de l’exercici lliure de una cinquantena 
de persones és un exemple de que hi ha quelcom a la professió que no 
funciona del tot bé.  
 
L’avenç dels temes al voltants de l’exercici lliure són enormes i tot just 
comencen a donar els seus fruits: la protecció de dades, la formació obligatòria 
de prevenció de riscos, la nova política de honoraris professionals recomanats 
pel Col·legi, els projectes de formació sobre aspectes de professió, la proposta 
d’estudi i revisió de casos clínics sobre tres grups patològics de gran incidència, 
son totes iniciatives que cal remarcar com a pensaments inicials de la comissió 
d’exercici lliure. 
 
L’altre gran aspecte que té a veure amb l’ordenació de la professió però que , 
degut a la seva particularitat, no he exposat en l’apartat corresponent, és la 
relació i transmissió del nostre coneixements als polítics catalans, estiguin o no 
en responsabilitat de govern. 
 
 
 



 
 
El Sopar Col·loqui de l’any 2003, tothom senyala que va ser un punt de 
partença important en el nou estil de fer Col·legi i que es obre d’anterior Junta 
de Govern i que aquest pretén no tan sol continuar sinó que també intentar 
millorar. 
El Sopar Col·loqui amb les diputats al Parlament de Catalunya de les principals 
forces polítiques ha donat uns grans fruits. En primer lloc, els diputats que 
formen part de la ponència de sanitat i benestar del Parlament tenen un 
coneixement directe i ja han tingut un contacte amb els Fisioterapeutes i el 
Col·legi que els representa. En segon lloc ens ha permet el coneixement 
d’informació més directe i en temps de les diferents accions a nivell de sanitat 
que ens poden afectar. En tercer lloc, ens ha obert les portes ala participació en 
la planificació i ordenació sanitària en matèria de Fisioteràpia. En quant lloc ha 
permès conèixer als polítics que tenen un professional que es diu fisioterapeuta 
i que desenvolupa una sèrie de competències que cada dia més representant 
una gran àmbit de la sensació de benestar del ciutadà i ciutadà. I ben segur 
que hi ha més. 
 
Aquesta primera aproximació ens ha premés enguany iniciar contactes amb 
l’administració que més endavant explicaré i que poden significar un nou pas 
endavant per la professió. 
 
Totes aquestes activitats i les explicades pel secretari, formen part de l’acció de 
la Junta de Govern. Podem estar-hi d’acord o no, podem creure que haurien de 
ser-hi més, podem pensar que d’altres formes són possibles. Però sincerament 
crec que l’any 2003 va ser un dels millors anys col·legials i l’inici d’una nova 
forma de fer Col·legi. Cal però continuant pensant en que hem de millora 
considerablement la informació i la seva transmissió. Es objectivable l’augment 
d’informació mitjançant el Dit, és indiscutible que la web ja representa un mitja 
de comunicació àgil no tan sols en quant continguts, sinó també amb la 
possibilitat d’establir mecanismes de comunicació entre col·legiats, entre 
col·legiats i Col·legi gràcies a la llistes de distribució i als grups de fòrum que 
s’implementaran properament. 
 
Els eixos del Col·legi han de ser fonamentalment: informar, formar, representar  
i divulgar la Fisioteràpia i els Fisioterapeutes a la societat civil, política i 
ciutadans. Només la comunicació escrita, oral i visual són les nostres eines de 
treball. 
 
L’any 2003, va ser l’any a on el Col·legi es va obri al Col·legiat bàsicament per 
les seves activitats informatives i formatives i per les activitats en les 
comissions. La resolució col·legial sobre les comissions col·legials ha creat 
forces expectatives de treball intern i de participació col·legial, amb gran 
implicació de professionals en estructures col·legials. 
 
A les comissions existents l’any 2003 varen treballar d’una manera important 
les comissions d’exercici lliure, obstètrico-uro-ginecològica, hipoteràpia i la 
Comissió Delegada de la Junta de Govern de Diagnòstic en Fisioteràpia  
 



 
 
En definitiva, l’any 2003 representa un any important en quant a l’organització 
interna del Col·legi per la participació de col·legiats en el si de les comissions i 
amb els objectius marcats per l’assemblea del 2003 complerts. 
 
L’any 2004 estava marcat com un any d’eleccions. Finalitzava el mandat de la 
anterior Junta de Govern i s’havien de convocar eleccions. La convocatòria es 
va avançar uns mesos, per tal de no incloure l’època d’estiu pel mig de la 
convocatòria i establir uns calendari de les diverses fases de la convocatòria 
d’eleccions per sobre del mínim marcats per estatuts. 
 
Així doncs vaig convocar les eleccions amb plaç suficient pel compliments 
anteriorment indicats i que la mateixa fos pública, transparent i notòria en el si 
dels col·legiats. Per primer cop, la convocatòria d’eleccions va tenir una difusió 
de calendari i temps també en el Noticiari Col·legial i en la web del Col·legi, 
establint-se quatre vies de comunicació de la informació: convocatòria 
personalitzada a cada col·legial, Noticiari de Fisioteràpia, pàgina web i llista de 
distribució i inserció en quatre diaris, un de cada província. 
 
L’expressió quotidiana i fins i tot arrelada a la cultura llatina de que “això és una 
cosa que es maneguen uns quants” que pot estar arrelada en algun sector 
col·legial, va estar àmpliament superada per una convocatòria excel·lent, 
transparent i oberta a totes les iniciatives col·legials. 
 
Es podran discutir si els plaços mínims marcats pels Estatuts són correctes. Es 
podrà discutir si el període mínim des de que es donen oficials les candidatures 
fins que es vota es correcte, es podrà discutir el període mínim de constitució 
de les candidatures. 
 
Ningú pot discutir que dos mesos abans cada col·legiat va rebre a casa seva 
un exemplars dels Estatuts, i sincerament, aquell sector de la professió que 
vulgui legítimament a presentar una candidatura s’organitza en el mateix 
moment de la convocatòria, mereix d’entrada el més raonables dubtes per la 
meva part per el que significa d’improvisació, falta d’organització i fins i tot, 
manca de respecte a la Institució. 
 
Les eleccions, com tots sabeu es varen celebrar amb una única candidatura 
que es la que encapçalo que va presentar un programa de govern a tots els 
col·legiats. Uns compromisos que complirem i que a ben segur, sobrepassarem 
en totes les seves dimensions. 
 
Els objectius per l’any 2004 s’establien en dos grans grups: 
 
A. Objectius Generals 
1. Proposta de Reordenació de la Rehabilitació i la  Fisioteràpia amb el 

Servei Català de la Salut, amb l’objectiu d’establi r un nou model de 
finançament i de concertació, amb la proposta de co ncertació pròpia 
de la Fisioteràpia. 

 



 
 
Una delegació de la Junta de Govern ens varem entrevistar amb la 
Consellera Marina Geli per abordar els següents punts: 
 

a. Proposta de modificació dels estàndards de qualitat de centres de 
Rehabilitació diferenciant un centre de Fisioteràpia i un centre de 
Rehabilitació per poder establir una concertació de la Fisioteràpia i 
una altre de la Rehabilitació, amb l’objectiu d’apropar els serveis al 
ciutadà i establir dos nivell d’assistència depenent de la patologia 

b. Estudi del pagament per processos i dels condicionaments que 
implica aquest canvi de compra de serveis. 

 
 

c. Integrar la Fisioteràpia dins de l’atenció primària de salut 
d. Garantir el manteniment de les competències de la Fisioteràpia 

davant de la propera proposta de regulació de les medicines no 
convencionals. 

 
Els resultats varen ser un acord quasi total en el diagnosis de la situació 
actual de la Fisioteràpia i la Rehabilitació, amb una decidia voluntat de 
planificar des de l’administració el que seran les prestacions de Fisioteràpia 
i Rehabilitació, amb experiències que ja s’inicien d’integració del 
fisioterapeuta dins d’atenció primària. 
 
La Consellera ens va proposar forma part de la comissió del Departament 
que te l’objectiu de planificar les prestacions i la distribució equitativa de la 
Fisioteràpia i la rehabilitació. L’objectiu de la Conselleria es que aquesta 
comissió estigués formada per l’administració i les professions i que 
posteriorment els resultats dels seus treballs en quant a la planificació es 
traslladaran al sector. 
 
Per altre banda La Consellera ens va garantir que en les regulacions de les 
medicines no convencionals es mantindran les competències de la 
Fisioteràpia i ens va convocar a formar part de la comissió del Departament 
que està tractant aquest tema. 
 
Finalment, ens va anunciar que ens demanarien la nostra participació en la 
comissió que l’any vinent es crearà pel tema de salut mental, donat la gran 
relació entre la Fisioteràpia i aquest àmbit, malgrat poques vegades s’hagi 
pensat en nosaltres. 

 
2. Competències Professional de la Fisioteràpia 

 
L’avantprojecte de competències professionals realitzat per l’anterior Junta 
de Govern, s’ha de dividir en dos grans aspectes: competències generals i 
competències específiques, per tal d’assolir progressivament al marc de les 
titulacions europees. Aquestes estableixen que les competències generals 
són assolides en el títol de grau i les específiques en el de postgrau.  
 



 
 
En aquest aspecte l’octubre d’enguany el Col·legi establirà el foro adequat 
entre professionals a fi de debatre aquesta iniciativa. 
 

3. Continuïtat de les Comissions actives creades en  el Col·legi i 
dinamització de futures comissions, fonamentalment geriatria.  
 
Continuar la bona experiència de les comissions, acordant que fe amb 
aquelles que no estan actives i potenciant les creacions de noves que per 
l’àmbit d’actuació que signifiquen son molt necessàries. En aquest sentit cal 
indicar la recent creació de la comissió de fisioteràpia respiratòria, la 
proposta de col·legiats en quant a la creació de la comissió d’intrusisme i la 
proposta del Col·legi de la creació de la comissió de Geriatria. 
 
 

4. Creació de la Societat Catalana de Fisioteràpia,  societat científica 
vinculada al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalun ya 

 
Marc associatiu per agrupar i motivar als diferents àmbits d’actuació de la 
professió amb un fi exclusivament científic. 
 
La professió necessita un marc científic de reflexió, a on poder establir, 
comparar i decidir metodologies científiques i d’estandardització de 
processos i rols d’actuació del fisioterapeuta. En aquest moments estem 
elaborant la seva proposta d’estatuts per garantir la seva continuïtat 
independentment de les variacions polítiques del Col·legi i de les seves 
Juntes de Govern i per setembre de 2004, tindrem els seus resultats. 
 

5. Campanya de divulgació de la professió. Focalitzada en el Dia Mundial 
amb una proposta més participativa en quant a àmbits d’actuació per no 
transmetre exclusivament la imatge del massatge com eina terapèutica. En 
aquest cas les comissions col·legials hauran d’assumir un gran paper en el 
desenvolupament de la diada. 
 

B. Objectius específics. 
 
1. Conveni marc de relació amb les Mútues d’assistè ncia Lliure Mèdico-

Farmacèutica. 
 
El marc de la Llei d’Ordenació de les professions sanitàries, establia la 
necessitat de procedir a formalitzar les relacions entre les entitats 
assegurades i els seus professionals. 
Amb aquest i d’altres fins ens hem reunit amb la UCEAC i procedirem a 
acordar el marc de les relacions després de l’estiu quant UCEAC hagi 
finalitzat la seva primera experiència amb l’OMC. 
 
 
 
 



 
 

2. Servei de Factoring per a Centres de Fisioteràpi a - Microempreses 
(màxim 3-5 treballadors sanitaris. 

 
Acordant amb una entitat financera la realització d’aquest servei. 
Actualment s’està iniciant les converses amb Banc de Sabadell i Bancpyme 
per veure quin són els mínims necessària per garantir aquest servei sense 
cap perjudici a les comptes col·legials i amb les garanties financeres 
mínimes. 
Cal indicar que la complexitat d’aquest servei ens pot veure obligat a 
traslladar la seva implementació com a servei col·legial a l’any 2005. 
 

3. Convocatòria de  Beques per formació i  per la R ecerca en Fisioteràpia 
 
Proposem a l’assemblea establir per l’any 2004 la borsa de beques a les 
formacions i de recerca en unes quantitats mínimes però que signifiquen un 
inici important en la cultura col·legial de distribució de recursos. 
 
Caldrà però establir un barem per la concessió de les beques a mode de 
puntuació per situació laboral, adequació de la formació al lloc de treball, 
atur i borsa de treball col·legial, garanties de les organitzacions que donen 
la formació. 
 
Aquest any la concessió de beques s’ha establert en el 1% dels ingressos, 
que posteriorment veurem en l’apartat de pressupost. 
 
En quant a la resolució de recerca, ha esta especial voluntat meva que per 
la seva dimensió econòmica i política, prèviament presentar-la a 
l’assemblea general per la seva aprovació. Sincerament crec que es una de 
les accions més importants que inicia el Col·legi, i que pot fer modificar 
substancialment en el temps la cultura professional en quant a la 
investigació. 
 
Les seves línies generals estan basades en quant a compliment i 
documentació amb el model establert per les bases del FIS i de l’institut 
Carlos I, en quant a les garanties de la correcta utilització dels recursos. En 
relació als aspectes propis de la convocatòria són: 
 
Import: 24.000 Euros 
Línies prioritàries d’investigació 
1 Prevenció de patologies osteoarticulars  
2 Educació sanitària per  a la infància, l’adolescència i la gent gran. 
3 Eficiència de l’atenció en Fisioteràpia en la qualitat de la recuperació 

de patologies concretes que per la seva incidència siguin rellevants. 
4 Innovació en l’aplicació de tractament de Fisioteràpia. 
5 Fisioteràpia basada en l’evidència 
   
 
 



 
 
 

 Durada: 1 o 2 anys 
Accés : Persones físiques, persones jurídiques (Fisioterapeutes, centres de 
recerca) amb la necessària participació majoritària de Fisioterapeutes 
col·legiats dins de l’equip  
 
Aquestes són les línies generals de recerca aprovades per l’anterior Junta 
de Govern i que posem a la consideració de  l’assemblea. 

 
4. Activitats formatives de conferencies, seminaris , tallers, cursos i 

revista científica. 
 

Fer partícip a les comissions col·legials en l’organització de conferencies i 
seminaris de divulgació dins dels àmbits de la seva competència de manera 
que mensualment hi hagi com a mínim una conferencia col·legial oberta i 
participativa. 
 
Per altre banda els cursos més de caire professional, formaran l’eix 
fonamental de les activitats formatives del Col·legi, a més d’algun seminari 
específic o cursos taller. 
 
Actualment s’ha previst el curs d’urologia i de prevenció de riscos, i estem 
pendents de cursos de caire subvencionat sobre aspectes més d’habilitats. 
 
Es acord de la junta de Govern treballar perquè a setembre surti un llibret 
sobre les activitats formatives i de difusió del Col·legi. 
 
La revista científica continua endavant malgrat la poca participació en 
articles. Ja està tancat el primer numero i hi ha suficient articles per un 
segon de forma immediata. Cal però superar aquesta dificultat fent més 
publicitat de la mateixa en les vies de comunicació de la informació del 
Col·legi. 
 

5. Participació activa en el Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas. 

 
Els Consejeros del Col·legi varem sol·licitar la representació internacional 
de la professió al Consejo General, Institució que legítimament representa 
els interessos de tots els professional de l’Estat Espanyol. 
 
Tanmateix, varem presentar profundes modificacions als reglaments de 
distincions i condecoracions que presentava el Comitè Executiu, així com el 
de comissions i de règim econòmic. 
 
El Col·legi forma part de les Comissions d’estudi estatutari, relacions 
nacionals i internacionals, deontologia i Bioètica., tècniques especifiques, 
ensenyament medicines no convencionals, formació i esport. 
 



 
 
Tanmateix, es pales la paràlisis d’actuacions per part del Comitè Executiu 
adduint exclusivament aspectes econòmics i tenen la voluntat d’establir una 
reforma estatutària que signifiqui un augment d les quotes dels Col·legis 
Autonòmics (al voltant del 10% en contra de l’actual 5% de la quota 
col·legial més baixa). 
 
Segons el nostre parer, és la proposta d’integració d’associacions 
científiques a dins del Col·legi, i com poder establir progressivament aquest 
fet, el que esta provocant aquesta actuació del Consejo. 
 
Creiem que l’actuació dels Consejeros del Col·legi ha de ser de 
negociadora i dinamitzadora de les activitats del Consejo, però amb alerta 
constant a decisions que desvirtuïn l’essència del Consejo i que signifiquin 
una càrrega pressupostaria difícil d’assumir per les seves contraprestacions. 
 

6. Organització cada quatre anys del Congres Català  de Fisioteràpia.  
 
Es idea de la Junta de Govern d’establir un calendari de Congressos 
Nacionals cada quatre anys. L’any 2005, s’ha acordat el tema de 
Fisioteràpia, Salut i Activitat Física com el tema del Congrés. 
 
S’organitza obert a tot l’estat, bilingüe, amb tres àmbits: ponències, taules 
rodones i tallers. De una durada de dos dies i mig amb un dia posterior 
d’activitats dirigides al ciutadà,  de promoció de la Fisioteràpia i de l’activitat 
física. 

 
Aquestes propostes són els eixos programàtics principals de la Junta de 
Govern per l’any 2004. El que exposo ho poso a la vostra consideració per la 
vostra valoració i aprovació a fi de desenvolupar un programa de govern molt 
atractiu, ple d’activitats i ple d’aspectes que a ben segur, són en benefici de tota 
la professió. 
 
El Degà proposa realitzar una divulgació de la dia de fisioteràpia de una forma 
més forta fora del dia mundial de fisioteràpia. 
 
També proposa la creació d’una beca de recerca en fisioteràpia. Les dues 
propostes són acceptades per majoria. 

 
 
 

4.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ PRESSUPOST ANY 2.004 
 
El Tresorer dona lectura els pressupostos del 2.004. Aquests pressupostos 
contemplen una dotació per reducció de pèrdues de l’exercici anterior. 
 
Dins el torn de preguntes demanen per les diferents reduccions dels 
pressupostos en relació a l’any anterior. Contestades les preguntes s’aprova el 
pressupost del 2.004 per majoria. 



 
 
Seguidament el Tresorer presenta la proposta d’augment de la quota col·legial 
en un 3,83% establint-se la quota ordinària en 67,50 € 
 
Seguidament el Tresorer proposa un augment de la quota d’inscripció en un 
percentatge de 3  %, establint-se una quota anual de 185 € 
 
Es presenten aquestes dues propostes a aprovació per part de l’assemblea. 
S’aproven les dues per majoria. 
 
5.- PRECS I PREGUNTES 
 
 En Antoni Cabot va fer unes reflexions entorn el tema de les medicines 
convencionals, la creació d’una comissió de geriatria i la implantació d’una 
comissió de fisioteràpia respiratòria que avarques també el tema d’adaptació al 
esforç. Sobre el tema de beques va puntualitzar que el fonament seria donar 
al·licients a col·legiats amb mancança econòmica i en el tema de recerca fer 
una prospecció dels temes de fisioteràpia més importants. 
 
En Joan Sala va donar les seves reflexions en quant la necessitat del 
recolzament els nous diplomats per part del col·legi i en la necessitat de ser 
enèrgics amb els fisioterapeutes que tot i no estar col·legiats, realitzen la seva 
professió dins la nostra autonomia 
 
El Degà presenta una resolució per a la realització de dos assemblees l’any. 
Una a finals d’any per a presentar el programa del 2.005 i un altra dins el primer 
semestre del 2.005 per a presentar el balanç del 2.004. S’aprova per majoria. 
 
A continuació, i sense més preguntes ni temes a tractar, el Degà dona per 
tancada l’Assemblea a les 23,15 hores. 
 
 
 

                                      
 
Daniel Jiménez i Hernandez                                         Ricard Corgos Cervantes 
El Degà        El Secretari 
      


