ACTA XVI ASSEMBLEA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
COLEGI DE FISIOTRAPEUTES DE CATALUNYA

Celebrada a la seu del Col·legi de Fisioterapeutas de Catalunya el dia 14 de
desembre 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. PROGRAMA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2.005
•
•
•
•
•
•

Posicionament del Col·legi davant del Consejo General de
Colegios de Fisioterapia
Programa de divulgació i promoció de la professió
Beques, ajuts a la recerca i projectes de desenvolupament
Comissions col·legials i comissions amb l’administració
Actes col·legials
Altres

3. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ PRESSUPOST ANY 2005
4. PRECS I PREGUNTES

S’inicia l’assemblea a les 21 hores.
El degà explica la funció de la realització de l’assemblea en funció de
l’acord de l’anterior assemblea per el que es realitzaran dues convocatòries
anuals. Dins d’aquesta es presentaran els pressupostos i les activitats a
desenvolupar el 2.005.

1.- APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
Degut a l’amplitud i llargada de l’acta, el degà proposa de realitzar una
lectura personal durant un temps de 10 minuts i després passar a les dubtes
i la seva aprovació.
L’assemblea accepta la proposta. Pasant els 10 minuts s’inicia el temps de
dubtes. En Antoni Cabot planteja la seva dubta sobre el tema de recerca i la
necessitat de que els fisioterapeutes hi siguin col·legiats. Observant que es
tracta de un tema semàntic i que la realitat es tradueix en que el 70% del
grup de recerca han de ser fisioterapeutes, i aquets deuen estar tots

col·legiats. En una altra aportació es comenta la necessitat de que el
responsable del projecte sigui un fisioterapeuta. El degà recull la proposta
per a debatre en la propera reunió de junta.
Es presenta a votació l’aprovació de l’acta, la qual queda aprovada per
majoria.

2.- PROGRAMA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2.005
El degà pasa a presentar el programa de govern de l’any 2.005.
1. Ordenació de la fisioteràpia i la rehabilitació a Catalunya.
Durant l’any 2.005 la fisioteràpia i la rehabilitació hauran de passar per una
reordenació, ja sigui tant la concessió de actes, com a la presència de la
fisioteràpia. Ja s’ha treballat e informat a la Consellera en diferents
reunions de l’importància del fisioterapeuta a l’Atenció Primària i la
necessitat de cobrir tot el territori. El Col·legi està treballant per a la
creació d’una guia de patologies en les que la fisioteràpia té la seva primera
intenció sense necessitat de un grup multidisciplinar com rehabilitació.
És un tema de gran importància per a que marcarà la línea de la nostra
professió en el marc de l’atenció primària.
2. Regulació de les teràpies naturals
L’administració està decidida per programa a la regulació de les teràpies
naturals entre les que integra les teràpies manuals. Des de el Col·legi es
treballa a partir de membres que integraran les diferents comissions
(naturopatia, homeopatia, medicina tradicional xinesa i teràpia manual). La
posició del Col·legi en matèria de teràpies manuals és clara en referència a
que són matèries de competència de la nostra professió.
3. Presència del fisioterapeuta en la Salut Mental
La Salut Mental és un tema en el que el fisioterapeuta pot aportar molt i la
pròpia Consellera de Salut, ha estat interessada. Dins la comissió que el
govern crearà hi haurà una representació del nostre Col·legi.
4. Consejo
El degà explica com ha anat el tema del Consejo General i la seva nul·la
disposició de treball. Després de 2 anys de no oposició, es comença en

treballar una oposició que demani l’estat de les feines, les quals com a
servei al col·legiat, el Consejo no ha realitzat. També comenta la
problemàtica amb l’associació i la seva negativa a desaparèixer i deixar pas
al Consejo com a entitat de referent.

5. Congrés
La necessitat de realitzar un Congrés nacional cada 4 anys és el que fa que
aquets congrés es realitzi. Encara que a poc a poc, la feina de creació i
organització es va fent.
6. Exercici Lliure
Des de fa temps, el tema de l’exercici lliure s’està treballant. En el proper
any el treball anirà en direcció de la relació empresa treballador amb la
creació del codi ètic de la fisioteràpia en l’exercici lliure i l’establiment de
converses amb les diferents mútues d’assistència lliure.
7. Divulgació de la professió
La campanya de divulgació ja va començar el 2.004 amb la creació de la
línea de divulgació i la seva presentació els col·legiats. Aquest 2.005 la
divulgació s’encaminarà els diferents professionals sanitaris, ja sigui per
comunicació publicitària, ja sigui a través dels centres de fisioteràpia, etc.
8. Serveis
El degà ens explica els diferents serveis que s’implementen o entraran en
funcionament.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cd multimèdia de centres
Tramitació fiscal i laboral gratuïta Trades
Edició de les competències professionals
Implementació Vademècum
Beques i recerca
Programes de cooperació
Estudi de la Fisioteràpia a Catalunya: Enquesta
col·legial i professional
Societat Catalana de Fisioteràpia
Gravació videoconferències
Estudi formació semipresencial

9. Modificació d’estatuts per a les delegacions provincials
Per últim, s’està realitzant l’estudi per modificar els estatus per a la creació
del delegat provincial, un tema d’apropament del Col·legi al col·legiat.

Dins el temps de debat, en Antoni cabot ens comenta diferents temes: Dins
la regulació del les teràpies naturals, comenta l’importància de liderar el
control del massatge, de concretar les competències pròpies en quan a les
teràpies manuals. Desitja saber quines seran les estratègies del Col·legi
davant aquesta regulació. També reflexiona sobre el Consejo i les eines
que es poden utilitzar per millorar la situació. El nostre assessor jurídic
recull la proposta de observar si les decisions que prengui el Consejo
entrarien dins la legalitat i el prejudici de part dels diferents col·legis que el
Consejo representa. També proposa crear un vincle de relació amb la
WCPT per a aconseguir la representació al nostre país.
El degà respon dient que la estratègia a seguir en les teràpies naturals es
una cosa de tots i que es deu decidir en diferents reunions. El tema del
Consejo comenta les diferents dificultats y en el tema de laWCPT explica
les reunions mantingudes i la impossibilitat mentre sigui representant
l’associació (AEF).
Un altra col·legiat pregunta si la divulgació serà de totes les especialitats i
si la creació de la SCF (scoietat catalana de fisioteràpia) i la existència
d’una societat d’aquest tipus per part de l’acadèmia de ciències mèdiques
crearà conflicte.
El degà respon que totes les especialitats es veuran reflectides a la
campanya de la divulgació i que s’utilitzaran en funció de a qui vagin
dirigides. La existència d’una altra societat no te per a que crear cap
conflicte. Aquesta societat es crea amb el fi de que reculli la part científica
i d’investigació de la fisioteràpia sent avalada però no dirigida pel Col·legi.
Un altra col·legiat pregunta si es pot ampliar el plaç de sol·licitud de la
beca de recerca degut al poc temps entre resolució i presentació.
El degà respon que s’estudiarà en la propera reunió de junta.
Un altra col·legiat planteja l’interès de crear una acreditació de qualitat per
part del Col·legi per els diferents centres de fisioteràpia. Tot i haver una
diferència de criteris en quant els barems i control per part dels assistents,
la percepció general és que és important.

3.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ PRESSUPOST ANY 2005
El degà dona la paraula al tresorer per a presentar els pressupostos. El
tresorer dona pas a la lectura del pressupost del 2.005. Dins d’aquest
pressupost es contempla l’augment de les quotes col·legials amb un
increment del 3%.
Una vegada llegits es pasa al torn de debat on els diferents assistents
pregunten per diferents partides pressupostàries.
Es pasa a la votació del pressupost i de l’increment de les quotes. Tant els
pressupostos com l’increment de la quota s’aprova per unanimitat.

Les quotes col·legials quedaran de la següent manera:
•

Quota col·legial 2.005: 139,05 €

5.- PRECS I PREGUNTES

A continuació, sense més preguntes ni temes a tractar, el Degà dóna per
tancada l’Assemblea a les 23,45 hores.

V.P. Degà

Daniel Jiménez Hernández

Secretari

Ricard Corgos Cervantes

