ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

Celebrada a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya el dia 29
d’abril del 2.006, a les 10:30 h. en primera convocatòria i a les 11:00 hores
en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia.

1. REGULACIÓ DE LES TERÀPIES NATURALS. Informació i
presa de decisions.

2. PRECS I PREGUNTES

Hi assisteixen:

1.- APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
El degà, en Daniel Jiménez, inicia l’assemblea explicant les gestions que
s’han anat realitzant amb l’IES, el SCS i la Conselleria de Salut en el
procés de regulació de les teràpies naturals. Explica a més, les decisions
que des de junta s’han pres una vegada vist la manca de comunicació amb
aquests estaments. Informa de la concentració proposada davant la
Conselleria el dia 5 de maig del 2.006 i de l’aturada informativa de 15
minuts als Centres i Serveis de fisioteràpia.
El vicedegà, en Francesc Escarmis, llegeix un document reflexionant sobre
les competències bàsiques del fisioterapeuta i els seus fonaments, les
teràpies manuals.
El secretari, en Ricard Corgos, finalitza la informació amb una sèrie de
reflexions al voltant del procés i de la importància de col·lectiu.
A partir d’aquest moment es genera un debat entre tots els assistents, que
degut a la gran aportació per part dels col·legiats resumirem amb les
aportacions i propostes que es van realitzar per part de l’assemblea.
•
•
•
•

Recollida de signatures tant de col·legiats com d’usuaris per fer
força davant els estaments oficials.
Relació entre el DUE y el fisioterapeuta a nivell acadèmic, demanat
una millora en les pasarel·les i convalidacions acadèmiques.
Realitzar una protesta global i no solament pel decret, demanant la
implantació del fisioterapeuta en atenció primària, els convenis
laborals...
Tenir en compte que la nostra història es la nostra història i que el
que tenim és el que la nostra història ens ha dut.

•
•
•
•
•
•
•

Marcar objectius a partir del moviment iniciat.
Reflexió en el discurs que es donarà als mitjans de comunicació
Involucrament dels rectors de les universitats
Recollida de signatures i suport del Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas, de l’AEF.
Tenir una posició d’optimisme a partir del moviment que s’inicia
Repartir els fulls de signatures per tots els centres i serveis de
fisioteràpia.
Col·locar més informació

Dins el debat va quedar clar un sentiment de treball conjunt i de força
davant competències pròpies de la fisioteràpia.

2.- PRECS I PREGUNTES

Sense més preguntes ni temes a tractar, el Degà dóna per tancada
l’assemblea a les 13:10 hores.

V.P. Degà

Daniel Jiménez Hernández

Secretari

Ricard Corgos Cervantes

