ACTA XVI ASSEMBLEA ORDINÀRIA
COLEGI DE FISIOTRAPEUTES DE CATALUNYA

Celebrada a la seu del Col·legi de Fisioterapeutas de Catalunya el dia 28 de maig del
2.005, a les 11:00 h. en primera convocatòria i a les 11:30 hores en segona
convocatòria, amb el següent ordre del dia.
1.

APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR

2.

INFORME DEL DEGÀ: BALANÇ I PROGRAMA D’ACTIVITATS

3.

PRESENTACIÓ I APROVACIÓ BALANÇ ANY 2004

4.

PRECS I PREGUNTES

Degut a un retard de l’esdeveniment anterior i avisats els assistents s’inicia l’assemblea
a les 11:50 h.
El degà, en Daniel Jiménez, inicia l’assemblea explicant la seva finalitat i donant la
paraula al secretari, en Ricard Corgos per la lectura de l’acta de l’assemblea anterior.
1.- APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
El secretari inicia la lectura mentre es reparteix l’acta als assistents.
Una vegada llegida, el sr. Ramon Aiguadé comenta que deurien quedar reflectits tots els
noms dels col·legiats que fan ús de la paraula, i no solament alguns. El secretari informa
que es devia al desconeixement per part de la seva persona del nom de tots els assistents
i que es solucionarà a partir d’aquesta assemblea.
Es presenta a votació l’aprovació de l’acta, la qual queda aprovada per majoria.

2.- INFORME DEL DEGÀ: BALANÇ I PROGRAMA D’ACTIVITATS

El degà dona la paraula al secretari per presentar el balanç d’activitats pròpies del
Col·legi.
El secretari refereix als assistents els números de la vida del Col·legi en quant a
col·legiats i la seva repartició demogràfica, edat i sexe, les ofertes de treball, la
informació enviada al col·legiat, les subscripcions i adquisicions de la biblioteca, els
serveis al col·legiat, centres nous i la seva relació demogràfica, la acreditació de cursos,
les comissions, activitats i conferències, i la pàgina web del Col·legi.

El secretari torna la paraula al degà. El degà comença el seu balanç de les activitats del
2.004 dividint-les en dos grups. A continuació es resumeix la seva intervenció.
1.

Objectius generals
•
Proposta de Reordenació de la Rehabilitació i la Fisioteràpia amb el
Servei Català de la Salut (SCS), amb l’objectiu d’establir un nou model de
finançament i de concertació, amb la proposta de concertació pròpia de la
Fisioteràpia

La proposta va ser presentada a la Consellera Geli en el marc del Sopar Col·loqui, així
com a les reunions mantingudes amb els responsables del Servei Català de la Salut.
El retard del SCS va obligar a prorrogar el concert. En l’actualitat diverses situacions
internes del SCS fan que el procés sigui encara més lent. El concurs es convocarà a
principis d’estiu per fer-lo efectiu el darrer trimestre del 2005.
El SCS té la proposta d’augmentar el 24 % el pressupost dedicat a Rehabilitació i
Fisioteràpia.
La idea del SCS és apropar l’atenció als ens locals i concertar a nivell de les entitats
públiques o locals (ICS, XHUP, d’altres), per garantir el principi d’equitat al territori.
La resta del territori no cobert es concertarà en concurs per a entitats privades.
La proposta del Col·legi manté l’opció de poder concertar directament la Fisioteràpia
mitjançant l’acord d’atenció directa, amb prescripció del metge de familia o especialista
de certs grups patològics. Altres grups patològics que siguin secundaris de l’atenció de
l’equip de la Rehabilitació, precisarien la presencia del metge especialista en
rehabilitació a l’entitat concertada.
La proposta pretén triplicar el nombre de fisioterapeutes al primer nivell d’atenció.
La proposta ja ha estat presentada i analitzada pels tècnics del SCS i resten tres o quatre
reunions per valorar la possibilitat d’acord. El perill és que els problemes interns del
SCS facin perillar la reordenació per la necessitat de treure a concurs la concertació.
•
Garantir el manteniment de les competències de la Fisioteràpia davant la
propera proposta de regulació de les medicines no convencionals.
El Departament de Salut ha creat quatre comissions d’experts en diferents àmbits de
teràpies naturals: naturopatia, acupuntura, homeopatia i teràpies manuals. Les
comissions definiran les competències de cada àmbit.
Posteriorment l’administració, els Col·legis Professionals i els sectors implicats
establiran la regulació de l’exercici en cada una d’elles. Col·legiats vinculats al Col·legi
han participat en cadascuna d’elles i els resultats podríem dir que són contradictoris.
El Col·legi en la segona fase del procés defèn que les teràpies manuals ja estan reglades
i que pertanyen al fisioterapeuta.

Al mateix temps estaríem a favor de registrar les persones que actualment reuneixin les
condicions de competències manuals i que no siguin fisioterapeutes, establint una via
final de tot el procés.
Necessitem, urgentment, que les institucions responsables de la formació de base dels
fisioterapeutes garanteixin l’adquisició de les competències mínimes en teràpia manual
dels alumnes.
Les altres teràpies naturals que es regulin a partir de professionals en ciències de la
salut.
La formació de postgrau ha de garantir l’adquisició de les competències mínimes que
fixi cada grup
El Departament té la decisió política de regular les teràpies naturals però també té la
voluntat d’arribar a un acord amb els professionals.
Hem d’estar preparats per articular respostes contundents si el procés no va per la via
adequada. Hem d’estar preparats per negociar allò que puguem i decidim negociar.
La Junta de Govern creu que després d’aquesta mesos de treball de les comissions i de
reunions amb l’administració, ja ha arribat el moment de traslladar el debat als
col·legiats per veure les diferents possibilitats d’actuació
•

Competències professionals

La resolució col·legial de competències professionals va ser traslladada al Departament
de Salut a fi de la revisió i consens.
L’objectiu és la publicació d’un document del Departament de Salut i del Col·legi que
reculli les competències professionals de la Fisioteràpia.
El gran volum de treball dels tècnics de l’Institut d’Estudis de la Salut, que són els
membres responsables d’aquesta tasca per part de l’administració, ha fet que el procés
es retardi en la seva finalització.
•
Continuïtat de les Comissions actives creades al Col·legi i dinamització
de futures comissions, fonamentalment geriatria.
Comissió de Bioètica i Deontologia professional
Comissió Obstètrica-Uro-Ginecològica (OBUGI)
Activitats:
Curs d’Urologia per a Fisioterapeutes (27/04/2004)
Conferència “Preparació a la Maternitat segons el mètode sofrològic
cognitiu” (7/10/2004).
Conferència sobre la Sd. del Dolor Pelvià Crònic (20/01/2005).
Curs sobre la Sd. del Dolor Pelvià Crònic (Abril 2005).

Comissió de Fisioteràpia en Pediatria
Activitats:
Curs d’adaptacions en guix i material termoplàstic (Gener- Març 2005)
Comissió de Revista Científica
Activitats:
Publicació núm. 1 (any 2004)
Previsió publicació núm. 2 (1r semestre any 2005)
Comissió de Veterinària
Comissió d’Hipoteràpia
Activitats:
Creació Base de Dades de Fisioterapeutes que practiquen la Hipoteràpia.
Comissió d’Acupuntura
Activitats
Conferència “Fibromialgia des de la MTX” (22/05/2004)
Conferència sobre la Regulació de l’Acupuntura (16/10/2004)
Curs de Chi – Kung (abril – juliol 2005) (posposat)
Comissió d’Exercici Lliure
Activitats:
Procés de negociació amb les mútues
Creació del Dossier de Microempreses
Curs de Gestió en Fisioteràpia (Gener – Febrer de 2005)

COMISSIONS DE NOVA CREACIÓ
Comissió de Diagnòstic en Fisioteràpia
Activitats:
Conferència “Diagnòstic en Fisioteràpia” (2/10/2004)
Comissió d’Intrusisme i Competències Professionals
Comissió d’Osteopatia
Comissió de Fisioteràpia Respiratòria
Mails rebuts: 39
Activitats:
Reunió CatSalut (novembre 2004)
COMISSIONS DISSOLTES (per haver assolit objectius)
Comissió de Fisioteràpia en les Escoles d’Educació Especial
Comissió de Fisioteràpia en Països en Vies de Desenvolupament (3er món)
Comissió de Fisioteràpia i Esport

•
Creació de la Societat Catalana de Fisioteràpia, societat científica
vinculada al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
La reactivació de la societat catalano-balear de fisioteràpia de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya, ens ha fet replantejar la nostra voluntat. La bona sintonia i
sincronia entre la societat i la Junta i l’establiment d’objectius estratègics comuns,
possibilita un acord molt beneficiós per a la professió.
Cal entendre el Col·legi com la institució capaç de dinamitzar i potenciar les iniciatives
professionals científiques.
El nostre objectiu de creació s’ha traslladat a un objectiu de suport i garantia per la
societat en la possibilitat d’assolir els fins de la difusió i millora científica.
•

Campanya de divulgació de la professió

Dia Mundial de la Fisioteràpia.
Carpa divulgativa.
Difusió als mitjans de comunicació.
Conferències a agrupacions de gent gran.

2.

Objectius específics

•
Conveni marc de relació amb les Mútues d’assistència Lliure MèdicoFarmacèutica.
La UCEAC no signa més convenis marcs amb Col·legis Professionals perquè després
cada companyia als incompleix. Els acords han de ser individuals amb cada mútua.
Les negociacions són molt lentes i cal valorar la necessitat de canviar l’estratègia i
realitzar una campanya d’informació als mitjans sobre la situació actual.
El gabinet de comunicació està preparant per després de l’estiu la campanya per si les
companyies no modifiquen la seva actuació.
•
Servei de Factoring per a Centres de Fisioteràpia - Microempreses
(màxim 3-5 treballadors sanitaris).
Hi ha diverses propostes del servei. S’ha sol·licitat als centres una informació anònima
per poder valorar en un estudi concret la millor oferta.

Primer i únic Col·legi Professional de Fisioteràpia que ha implementat aquest servei.
•

Convocatòria de Beques per formació i per la Recerca en Fisioteràpia

S’han realitzat dos convocatòries de beques i una de recerca. A la propera convocatòria
de beques es modificarà la resolució per 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 l’1% dels ingressos, que
posteriorment veurem en l’apartat de pressupost.
En quant a la resolució de recerca, cal dir que s’han presentat 12 projectes i que aquesta
setmana ha finalitzat el període de presentació d’al·legacions a la concessió d’ajuts de
recerca.
La convocatòria de beques d’enguany sortirà després de l’estiu.
•
científica.

Activitats formatives de conferències, seminaris, tallers, cursos i revista

Gran dinamització de la formació que ofereix el Col·legi.
Participació de les comissions col·legials en l’organització de les activitats formatives.
Consolidació d’un perfil de curs d’adquisició d’habilitats.
Inici d’activitats formatives fora de Barcelona ciutat.
•
Participació
Fisioterapeutas.

activa

en

el

Consejo

General

de

Colegios

de

Presència a les comissions del Consejo.
Participació en les seves Assemblees.
Una constatació: la diferencia de criteri del que ha de ser un Col·legi Professional i un
Consejo General.
Una altra realitat: el Col·legi de Catalunya és dels més econòmics amb diferència de tot
l’Estat i el que més serveis al seu col·legiat té i intenta augmentar cada any .

Una activitat frenètica l’any 2004. Existeix una coincidència de molts aspectes
importants pel futur de la professió. Hi ha un gran volum de treball dirigit al col·legiat,
de serveis, formació, conferències i propostes.
La implementació de projectes únics i innovadors pel Col·legi com la recerca i les
beques.
Un futur proper que precisarà de debat i acords entre tots.
Uns debats i reflexions que s’han d’obrir als col·legiats, als centres de treball, a les
escoles, en definitiva a tots aquells “actors” de la Fisioteràpia.Una feina feta per tots
nosaltres, col·legiats, membres de Junta, comissions, personal tècnic i administratiu del
Col·legi, per poder observar un futur millor i més just per a la professió.

Tot seguit el degà dona la paraula al tresorer, en Martí Armengol, per la lectura del
balanç pressupostari del 2.004

3.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ BALANÇ ANY 2004

El tresorer dona pas a la lectura del balanç pressupostari del 2.004, fent una
especificació de cada punt i el que representa.
Dins el torn obert de paraula, el sr. Antoni cabot comenta que tant l’apartat d’altres
serveis com ajuts econòmics a altres activitats, són un calaix poc clar i que no deixen
veure o poden dificultar la visualització de la despesa. El degà demana facilitar el
desglós d’aquest punt per a una informació més clara, el qual es distribueix entre els
assistents. L’assessor fiscal, en Salvador Rodriguez, aclareix que la presentació d’aquest
balanç és la tipus per a totes les empreses.
El sr. Andreu Moix afegeix que seria interessant de crear un annex on quedi reflectida
aquesta informació; valoració que recull la junta per properes edicions.
El Sr Ramon Aiguadé demana que degut a la desaparició de la prestació per mort o
invalidesa, es crei un fons des del Col·legi per a quest tipus de contingències.
El tresorer comenta que la desaparició d’aquesta prestació es devia a la mala relació de
preu-prestació i que en cap manera afavoria al col·legiat. El degà proposarà a estudi la
proposta de cara al pressupost 2.006.
La sra. Núria López demana una explicació sobre les beques de recerca i la seva
adjudicació. També demana la incidència dels temes prioritaris en la decisió
d’adjudicació. El degà explica que les beques concedides han estat valorades per una
comissió tècnica que la decisió ha esta presa des d’aquesta vessant. La comissió en cap
moment ha conegut l’origen dels membres de cada estudi per tal de tenir una fiabilitat.

En el tema de la recerca es comença un debat amb diferents propostes. La sra Marta
Barberà opina que les beques han de ser concedides a projectes no començats i que es
deurien preveure amb temps les prioritats acadèmiques. La sra Gina Mateu demana si ha
existit una comissió d’experts professionals, a lo que el degà respon que inicialment no
ha estat necessari per que en aquesta convocatòria solament ha estat necessari la
comissió tècnica. El sr Raimon Aiguadé planteja la possibilita de donar quantitats fixes.
Totes les propostes són recollides pel degà per tal d’una millora dins la propera
convocatòria.
El sr. Pablo Martínez ens refereix que som el 3er Col·legi més econòmic en quant a
quotes col·legials, demana que s’ha fet amb la morositat i a què és degut l’increment de
despesa en quant a salaris del Col·legi. També proposa una assemblea on-line i demana
si es tornaran a pujar les quotes.
El degà informa que en el tema de morositat s’han començat els tràmits i que des de
junta s’estan valorant les accions a realitzar. L’increment de sous ve directament
relacionat amb l’increment de personal en atenció al col·legiat que ha realitzat el
Col·legi. Explica que cada vegada som més col·legiats i això demana una major atenció.
La assemblea on-line és jurídicament inviable. L’increment de quotes és un estudi de
cara al pressupost del 2.006 que es presentarà en aprovació a la propera assemblea si
escau.
El sr. Jordi Solis comenta la despesa en manipulació i franqueig que puja al voltant els
9.000 € i que es deuria dirigir cap a altres camps més importants, com la recerca. El
secretari comenta la aprovació pel 2.005 de la edició digital del Dit a partir del segon
semestre i també llença als assistents les xifres de poc ús del correu electrònic del
Col·legi per part dels col·legiats. Des de la junta s’agafa la proposta per debatre a junta.
Una vegada finalitzat el debat es proposa a votació l’aprovació del balanç pressupostari
del 2.004. S’aprova per majoria.

5.- PRECS I PREGUNTES

Dins el torn de preguntes, el sr. Andreu Moix demana explicacions sobre el Congrés
que es deuria realitzar el juliol del 2.005. El degà explica que degut a que els treballs
organitzatius no asseguraven el bon resultat del Congrés és va decidir ajornar-lo pel
setembre del 2.006. El degà comenta que en cap moment el Col·legi es jugarà el seu
pressupost en un Congrés que no doni unes expectatives correctes. Des de la junta es
prefereix admetre que no era viable fer-ho per les dates previstes amb una bona
previsió.
El sr. Pablo Martínez comenta la possibilitat de realitzar un conveni laboral amb
sudamérica, com té el Col·legi d’Andalusia, i demana la possibilitat de creació d’un
sindicat de fisioterapeutes com el Col·legi de Castilla.
El degà recull les propostes per estudiar dins el Col·legi.

Sense més preguntes ni temes a tractar, el Degà dóna per tancada l’assemblea a les
13:57 hores.

V.P. Degà

Daniel Jiménez Hernández

Secretari

Ricard Corgos Cervantes

