
ACTA XVI ASSEMBLEA ORDINÀRIA 
COLEGI DE FISIOTRAPEUTES DE CATALUNYA 

 
 
Celebrada a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya el dia 15 de 
desembre  2.005, a les 20:30 h. en primera convocatòria i a les 21:00 hores 
en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR 
 
2. PROGRAMA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2.006 
                                                                                                                                                                   
3. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ PRESSUPOST ANY 2006 
 
4.  PRECS I PREGUNTES 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Silvia Louro Oñate 
Silvia Quiñonero 
Roser Alfonso 
Olga Ruiz Rodríquez 
Daniel Jiménez 
Martí Armengol 
Francesc Escarmís 
Fernando Calvo Herrero 
Gabriel Liesa 
Belen Mas 
David Pou Navarro 
Juan Lopez Díaz 
Manuel Domingo Corchos 
Sandra Torrel Vallespin 
Vicenç Mora Moreno 
Ramon Aiguadé 
Joan Salai Casanovas 
Ferran Garcia Modrego 
Joaquin Aranda 
Toni Diaz 
Ricard Corgos Cervantes 
 
El degà, en Daniel Jiménez,  inicia l’assemblea explicant la seva finalitat.  
 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR 
 
 El Degà proposa la lectura individual de l’acta anterior per a la seva 
discussió i aprovació. No havent esmenes es proposa la seva aprovació. 
Queda aprovada per majoria. 
 



El Degà proposa per una coherència i celeritat, l’enviament de l’acta 
d’aquesta assemblea els seus assistents per la seva valoració, enviament 
d’esmenes i aprovació, si es el cas,  abans de la propera assemblea. La 
proposta és aprovada per unanimitat.  
 
2.-  PROGRAMA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2.006  
                                                                                                                                                                                                                                
 
El Degà comença l’explicació de les activitats de l’any 2.006 que es 
divideixen en: 
 

1. Ordenació de la Fisioteràpia i la Rehabilitació a Catalunya. 
El Degà comenta la necessitat de la nostra participació dins tots els 
grups d’experts del SCS per tal de poder garantir la presència del 
fisioterapeuta dins el sistema públic. D’una altra banda a través del 
Col·legi es treballarà per aconseguir la regulació dels estàndards de 
qualitat dels centres de fisioteràpia per l’atenció directa al ciutadà a 
través del sistema públic. D’aquesta manera el concurs no quedarà 
tancat únicament a centres de Rehabilitació. 
 
2. Regulació de les teràpies naturals 
El Col·legi durant tot el 2.005 ha estat lluitant per la defensa dels 
interessos dins la regulació de les teràpies naturals, la qual vol incloure 
activitats ja regulades dins la nostra professió. Durant el proper any 
continuarà lluitant per aconseguir un decret raonable i en tot cas, 
estudiarà la possibilitat de presentar un recurs si el decret és 
desfavorable pels interessos del nostre col·lectiu. 
Dins d’aquest marc es realitzarà una campanya de divulgació de la 
fisioteràpia des del Departament de Salut i el propi Col·legi. 
 
El Col·legi igualment demanarà la creació d’una Comissió en el si del 
Departament per reordenar la Fisioteràpia a Catalunya. 
 
3. Congrés Nacional de Fisioteràpia 
 
El Degà explica les línees del Congrés i la importància de definir el 
nostre espai dins l’activitat física, degut a la presència d’altres 
professionals que poden treballar fins a certs marges. El Congrés té sis 
àrees temàtiques: Gent gran, Discapacitats, Esports, Infància, Adults i 
Patologies Cròniques. Hi hauran 3 desenvolupaments: sessions 
plenàries amb ponències magistrals, taules rodones i tallers pràctics 
 
4. Consejo General 
 
El Degà explica la modificació que ha succeït en l’executiu del 
Consejo amb la presència d’un Conseller de Catalunya. També explica 
la possibilitat de la presentació d’una candidatura pel gener 2.007. Tot 
això per tal de tenir un major poder dins el Consejo i controlar sobretot 
la relació econòmica amb l’estament. La finalitat seria la d’establir una 



estratègia per garantir una quota per Col·legi que no condicioni el 
funcionament col·legial. 
 
5. Divulgació de la professió 
 
El Degà explica la política del Col·legi en divulgació, mitjançant 
insercions als mitjans de comunicació de professionals de la Salut, els 
actes del Dia mundial coincidint amb el Congrés, i l’objectiu d’una 
notícia mensual mínima dins la premsa escrita. 
 
6. Assentament de la proposta formativa 
 
Durant el 2.006, el Col·legi vol acabar de marcar les seves línees 
formatives en tres àrees: Científic-tècnic, professional i gestió. 
 
7. Estudi de la Fisioteràpia a Catalunya 
 
El Degà presenta la proposta de la Càtedra de Sociologia de la UB per 
la realització de l’estudi de la fisioteràpia a Catalunya, el qual es 
desenvoluparà durant tot el 2.006. Aquesta Càtedra té l’experiència 
d’altres estudis de la professió sanitària (metges e infermeres). Degut al 
seu elevat cost, des del Col·legi es realitzarà una gran labor de 
desenvolupament de l’estudi per tal de que es pugui treure desprès el 
màxim profit. 
 
8. Temes del Col·legi 
 
Dins les diferents activitats s’implementarà el vademècum, es 
realitzaran les beques de formació i recerca, els programes de 
cooperació, es treballarà en la implementació i desenvolupament de les 
Comissions Col·legials, indexació de la Revista Científica, 
col·laboració amb la Societat Catalana de Fisioteràpia de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de Catalunya, es crearà la figura del Delegat 
Provincial i es formarà el Consell Social amb antics Degans i 
Col·legiats honorífics. 

 
Després de l’explicació de les activitats, el Degà va realitzar un petit enfoc 
del moment actual de la nostra professió que va enumerar de la següent 
manera: 

• El pla de reordenació de la Rehabilitació no contempla un rol propi 
del fisioterapeuta 

• La regulació de les teràpies manuals regula l’existència del 
massatgista amb un nivell competencial similar al fisioterapeuta. 

• No es desenvolupa cap iniciativa per integrar la fisioteràpia a 
l’atenció primària. Els que actualment treballen ho fan com a equip 
de suport 

• Els honoraris professionals de les mútues són molt baixos i sense 
actualització real. 

• Benestar social accepta que les residencies privades compensin 
professionals entre teràpia ocupacional i fisioteràpia. 



• La contractació laboral en les empreses d’atenció per la gent gran 
es basa en un conveni laboral molt precari.  

• El fisioterapeuta jove es veu en l’obligació de treballar amb un sou 
molt i molt baix com treballador autònom. 

• La relació fisioterapeuta empresari-fisioterapeuta TRADE comença 
a trencar-se. 

• No existeix una oferta pública d’ocupació de Fisioteràpia a 
Catalunya. 

• Pressions en les nostres àrees competencials dels professionals de 
la infermeria, activitat física i metge rehabilitador. 

 
El degà també explica les ofertes rebudes des de la Conselleria de Salut 
 

• Acord verbal sobre el desenvolupament d’un procés l’any 2006 que 
durà a terme un rol propi del fisioterapeuta en la Rehabilitació a 
Catalunya. 

• Acord verbal sobre una campanya de divulgació professional. 
• Acord verbal per estudiar formes d’aproximació de la Fisioteràpia a 

l’atenció primària que no signifiquin la integració 
 
Una vegada exposades el degà comenta la necessitat de passar a l’acció 
amb: 
 

• Cartes al director de tots els diaris dels col·legiats. 
• Cartes al director dels diaris de pacients. 
• Concentració a la Plaça Sant Jaume de professionals i estudiants. 
• Aturada a la mateixa hora de 30min. Als centres sanitaris. 
• Finals de gener o principis de maig. 

 
El nostre degà va presentar aquestes reflexions amb una imatge final de 
necessitat de començar a mobilitzar el col·lectiu davant les institucions i 
demanant la opinió a l’assemblea. 
 
 
3.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ PRESSUPOST ANY 2006 
 
 
 
El tresorer dona pas a la lectura del pressupost de l’any 2.006. Dins la seva 
lectura el tresorer proposa l’arrodoniment de la quota col·legial per l’any 
2.006 a 142 €, per sota de la pujada de l’IPC. La seva aprovació 
comportaria una modificació en la reducció de pèrdues presentada en el 
pressupost. 
 
L’assemblea accepta per unanimitat la nova quota i la modificació del 
concepte de reducció de pèrdues del pressupost. 
 
Una vegada llegit el pressupost es passa al torn de paraules. 
 



 En Ramon Aiguadé pregunta pel pressupost del sopar col·loqui i si 
quadra, sobre la part pressupostada de desplaçaments, el estudi de la 
professió i els ingressos de publicitat. El degà respon que el pressupost del 
sopar s’ajusta al del 2.005 i és correcte, el part de desplaçaments de junta 
està inclòs dins despeses de representació, els ingressos de publicitat són 
dins el concepte d’altres ingressos i el pressupost de l’estudi està justificat . 
En Juan López comenta que la opinió del usuari és part important de 
l’estudi. Olga Ruiz comenta de fer un estudi d’asseguradores que paguen 
serveis de quiromassatge com rehabilitació. Una pràctica que en Manel 
Domingo demana si no és il· legal. El secretari respon que passarà els 
comentaris al grup de sociologia que realitza l’estudi. En Juan López 
afegeix l’interès d’enviar aquesta enquesta a 10-15 fisioterapeutes pel seu 
estudi de valoració. El degà afirma que l’enquesta s’enviarà a totes les 
comissions per la seva aportació al document. 
 
En Juan López demana també al possibilitat d’emprendre accions davant la 
situació laboral sent econòmicament a la baixa pels propis fisioterapeutes 
que treballen a preus per sota els convenis. L’assessor jurídic del Col·legi, 
en Ramon Figueres explica la problemàtica de la lliure competència la qual 
impossibilita les accions del Col·legi en l’àmbit laboral i no li permet 
d’establir uns honoraris mínims professionals. Tan en Juan López com la 
Olga Ruiz creuen que com a mínim es deu d’informar a l’usuari de la 
situació. En Ramon Aiguadé s’afegeix a l’idea amb la necessitat de que 
l’usuari conegui les tarifes que paguen les mútues. En Manel Domingo 
Afegeix l’interès de modificar el codi ètic per afegir la mala praxi. El degà  
informa que ja dins les accions de la Comissió d’exercici lliure estava 
planificat la informació a l’usuari de les tarifes. 
 
Dins el mateix fil de conversa en Ramon Figueres proposa la possibilitat de 
crear els protocols de fisioteràpia a partir dels quals es podria contemplar el 
temps de durada del tractament. Aquest protocol tindria que esdevindre a 
partir de la Societat Científica segons el parer del degà. 
 
En David Pou pregunta sobre l’existència del Llibre Blanc de la 
fisioteràpia, contestant el degà de la necessitat de la seva publicació. 
 
La Belen Mas demana sobre al possibilitat que els CAFE (Ciències de 
l’activitat física i l’esport) puguin fer fisioteràpia, a lo que el secretari 
respon que no, doncs no tenen acreditada aquesta competència dins la seva 
professió. 
 
En David Pou ens comenta sobre el programa pilot que es duu a 
l’Ajuntament de Pineda i elaborat pel sector mèdic sobre l’ús de la 
fisioteràpia en Atenció primària. En Joan López afegeix que competències 
pròpies del fisioterapeuta estan sent atorgades a d’altres persones dins 
l’ajuntament de Badalona. El degà demana en David Pou faci arribar més 
informació al Col·legi sobre aquest programa. En Manel Domingo afegeix 
la possibilitat laboral del fisioterapeuta dins la Prevenció de riscos laborals 
. 
 



Entre tota l’assemblea surt el tema de la borsa de treball i les seves ofertes. 
El degà explica les cartes rebudes per col·legiats sobre les ofertes i els sous 
que ofereixen i la nul·la actuació del Col·legi. Explica també la situació del 
Col·legi abans esmentada pel Ramon Figueres davant els convenis laborals 
i la lliure competència que impossibiliten moltes de les accions a realitzar i 
demana a l’assemblea la opinió de fer o no un filtre de les ofertes. Dins el 
debat queda clar que encara que hi ha ofertes que econòmicament no són 
acceptables, és el col·legiat qui te la capacitat final de decisió. S’acorda 
que el Col·legi demani sempre que a les ofertes constin totes les dades 
demanades. 
 
Una vegada finalitzat el torn de paraula es passa a votació el pressupost del 
2.006 amb la modificació de la reducció de pèrdues. Queda aprovat per 
majoria.  
 
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
Dins el torn de preguntes, en Raimon Aiguadé demana quina és la postura 
del Col·legi dins la regulació de les teràpies naturals en l’àmbit de la 
osteopatia, quina és la postura del Col·legi en quant la durada dels estudis 
de fisioteràpia de grau, si haurà avançament de les eleccions de junta del 
Col·legi en relació a la possibilitat de presentació de candidatures a 
l’executiu del Consejo. 
 
El degà respon que la postura del Col·legi davant l’osteopatia segueix sent 
la mateixa que es va donar en l’anterior assemblea, es a dir, vincle directe 
entre la fisioteràpia i la osteopatia sense cap pèrdua de posicionament 
futura vers l’actualitat. El Col·legi defensa els estudis de grau de 3 anys, 
doncs la proposta de quatre no fa més que fer una implementació d’un any 
de pràctiques, sense moure el pla d’estudis actual. El Col·legi no avançarà 
eleccions. 
 
 Sense més preguntes ni temes a tractar, el Degà dóna per tancada 
l’assemblea a les 00.10 hores. 
 
 
 
 
V.P. Degà       Secretari 
 
 
 
 
Daniel Jiménez Hernández   Ricard Corgos Cervantes 
 


