
ACTA XIX ASSEMBLEA ORDINÀRIA 
COLEGI DE FISIOTRAPEUTES DE CATALUNYA 

 
 
Celebrada a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya el dia 8 de 
juny  2.006, a les 20:00 h. en primera convocatòria i a les 20:30 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 2.005 
 
4. INFORME DE L’ESTAT DE LA REGULACIÓ DE LES 
TERÀPIES NATURALS 
 
5. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ SI S’ESCAU DE NOUS 
MEMBRES DE JUNTA  
 
6.  PRECS I PREGUNTES 
 
 
Hi assisteixen: 
 
 
 

Daniel Jimenez Hernandez,  Col. 57 Xavier Paz Penche Col. 800 
Ricard Corgos Cervantes,  Col. 1136 Jorge Solis Portillo Col. 5584 
Francesc Escarmis Costa,  Col. 22 Josep Alberiche Agelet Col. 32 
Marti Armengol Puiggrós,  Col. 849 Silvia Quiñonero Gomez Col. 1771 
Joaquim Aranda Casanova Col. 4 Roser Afonso Pernias Col. 2646 
Domingo Serra Estruch Col. 70 Manel Domingo Corchos Col. 2204 
Nuria Medina Puigdemont Col. 3696 Montse Casals Mata Col. 1842 
Gabriel Liesa Vivancos Col. 1592 Antonio Hellin Aguilar Col. 3549 
Gina Mateu Vives Col. 309 Mireia Pujol Ferrusola Col. 1805 
Ricardo Cortegano Valls Col. 1362 Lluis Puig Torregrosa Col. 1440 
Jordi Reche Bassa Col. 4126 Montse Ingles Novell Col. 892 
Belen Mas Vello Col. 510 Alex Merí Vived Col. 5664 
Toni Diaz Iribarne Col. 724 Olga Palacin Marfil Col. 5367 
Luis M. Delgado Gomez Col. 4143 Santos Sastre Fernandez Col. 16 

 
 
El degà, en Daniel Jiménez,  inicia l’assemblea explicant la seva finalitat.  
 
 
 
 
 



1.- APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR 
 
El degà dona la paraula al secretari que realitza la lectura de l’assemblea 
extraordinària del 29 d’abril del 2.006. En la lectura es fa la rectificació del 
enunciat del punt 1, el qual és erroni per un error tipogràfic. 
 
En el torn de modificacions el secretari modifica la lectura de infermera 
per Diplomada Universitària en Infermeria. 
 
L’acta s’aprova per majoria. 
 
El degà proposa la modificació en el procés d’aprovació de l’acta per que a 
partir d’aquest moment, s’enviï als assistents per que puguin fer les 
modificacions i s’aprovi de manera automàtica. 
 
L’assemblea aprova la proposta per majoria. 
 
 
2.-  INFORME DEL DEGÀ: BALANÇ I PROGRAMA 
D’ACTIVITATS 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
El Degà dona la paraula al secretari, el qual llegeix la memòria tècnica de 
l’any 2.005 amb les dades referents a nombre de col·legiats, repartiment 
per sexes, zones, cens de centres, oferta laboral, etc. 
 
EL degà continua amb el seu informe del 2.005. L’informe es basa en els 
següents punts: 
 

• Regulació de les teràpies naturals 
 
El degà informa del procés que s’ha dut a terme en aquest decret per 
part del Col·legi i restem a l’espera e la comunicació de la Conselleria 
de Salut 
 
• Atenció primària 

 
El degà informa de les reunions mantingudes amb Conselleria sobre aquest 
tema i dels acords arribats 
 

• Creació de la comissió de geriatria i d’osteopatia, activació de la 
competències professionals e intrusisme i de la comissió de la 
revista científica 

 
El degà informa de la necessitat de la creació d’aquestes comissions i dels 
bons fruits estrets a partir del seu funcionament. Explica l’activació de la 
comissió de competències professionals e intrusisme per tal de donar 
resposta a tots els problemes que sorgeixen en la vida laboral. Demana als 



col·legiats una major participació en la revista científica per tal de poder 
tirar endavant els següents números, degut a que no poden generar articles. 
 

 
• Participació en el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 

 
Informa que hi ha una vocal del Col·legi dins la junta permanent del 
Consejo, i la necessitat que el nostre Col·legi participi activament en 
aquesta junta doncs són molts els diners que el Col·legi te que donar al 
Consejo. 
 

• Activitats de la junta de govern 
 
El degà explica amb números totes les reunions en que han participat 
membres de junta per que es pugui veure la gran quantitat de fronts oberts 
que hi ha actualment. 
 
 
 
3.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ BALANÇ 2.005 
 
 
El degà fa una referència a l’auditoria feta a les comptes del col·legi i la 
referència dels auditors que fan d’uns comptes sanejats i positius 
 
El tresorer dona pas a la lectura del balanç del 2.005. Explica que es donen 
totes les dades econòmiques desglossades per una major comprensió, fet 
demanat en l’anterior assemblea. 
 
Una vegada llegit el pressupost es passa al torn de paraules. 
 
En Manel Delgado demana per la diferència que existeix entre ingressos i 
despeses del sopar col·loqui. El tresorer comenta que part dels ingressos 
estan en l’apartat de patrocinadors. En Manel demana també perla despesa 
del curs de massatge a Lleida que és superior a la del mateix curs a altres 
indrets. Es comenta que és per l’increment en les dietes del professorat. 
 
En Jordi Solis comenta que la despesa del sopar col·loqui li sembla 
excessiva. El tresorer comenta que aquest sopar és un acte de divulgació i 
que per això mai es cobreix. En Jordi també comenta la despesa del curs de 
massatge de Barcelona, els quals son despeses de professorat, i demana per 
la despesa en comissions per cobrament en tarja de crèdit i en la línea 
ADSL. Es respon dient que la comissió és la que aplica el banc i que el 
col·legi sempre lluita per que sigui menor i la despesa de ADSL és degut a 
que es necessita  una banda molt àmplia per suportar la pàgina web i els 
correus electrònics. 
 
La Mireia Pujol demana per la despesa enllaç mòbil Col·legi, a la qual se li 
comenta que és el desviament que automàticament es fa quan es truca un 
número de mòbil per abaratir costos. També demana per la quota al 



Consejo i se li explica que és el que cada col·legi de l’estat dona al 
Consejo pel seu funcionament. 
 
La Olga Palacin comenta la possibilitat de fer pagaments per Internet per 
tal d’abaratir costos. El degà li comenta que s’estudiarà. 
 
En Ricard Cortegano demana en què es beneficia el col·legi del Consejo. 
El degà li comenta que els actes a nivell nacional, els recolzaments en 
diferents objectius, la representació i la informació intercol·legial són les 
tasques que donen suport des del Consejo. 
 
 
Una vegada finalitzat el torn es continua  amb l’aprovació del balanç 
econòmic de l’any 2.005, el qual queda aprovat per majoria. 
 
Es demana a l’assemblea aplicar els beneficis de l’any en eixugar el deute 
que s’arrossega. Després de les pertinents explicacions de quina és el 
deute, per què es va tenir i el significat d’aquest moviment contable, es 
continua  amb la seva votació. 
 
S’aprova per majoria l’aplicació dels beneficis per eixugar el deute. 
 
 
 
 
4.- INFORME DE L’ESTAT DE LA REGULACIÓ DE LES 
TERÀPIES NATURALS 
 
 
El degà explica que després de la reunió que van tenir ell i el vicedegà amb 
la Direcció General de Recursos Sanitaris, els hi van donar suficients 
garanties per suspendre sine die la concentració. 
 
Després de les esmenes presentades, ha donat lloc a la probable presentació 
d’un nou decret. Comenta que l’estat polític pot donar a veure la decisió 
del govern, però que hem de anar en compte per que davant de la pressió 
social , el camí que escolliran pot ser sempre sorprenent.  
 
El govern realitzarà un nou esboç que valorarem. El degà comenta que el 
problema són les competències i les fitxes de continguts. 
 
Des del Col·legi s’engegarà la recollida de signatures de forma 
progressiva. També que estarem atents a l’agost. 
 
La Montse Casals demana si la programació donarà temps a que el decret 
surti. L’assessor jurídic comenta que tot depèn de cóm facin la 
programació. 
 
 
 



5.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ SI ESCAU DELS NOUS 
MEMBRES DE JUNTA 
 
 
El degà proposa els dos nous membres de junta, la Belen Mas i en Manel 
Domingo, que cobriran les baixes que han hagut a junta. 
 
S’aprova per majoria. 
 
 
 
6.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
Dins el torn de preguntes, en Josep Alberich comenta sobre la revista 
científica la possibilitat de buscar informacions potser més petites que 
serveixin de recordatori o per aprendre. 
 
En Jordi Solis comenta que es deurien incloure en la memòria els projectes 
de recerca. També ens dona una informació estreta de Cursos CCC en que 
hi ha un de fisioteràpia. La junta recull l’informació per tal de passar-li a la 
comissió d’intrusisme. 
 
Per últim en Domenech Serra fa una reflexió sobre la professió. 
 
No havent més precs ni preguntes es dona per finalitzada a les 22.22 hores. 
 
 
 
 
V.P. Degà       Secretari 
 
 
 
 
Daniel Jiménez Hernández   Ricard Corgos Cervantes 
 


