ACTA XX ASSEMBLEA ORDINÀRIA
COL·LEGI DE FISIOTRAPEUTES DE CATALUNYA

Celebrada a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya el dia 14 de desembre 2.006, a les
20:35 hores, en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:
1. Programa d’activitats de l’any 2007.
2. Presentació i aprovació Pressupost any 2007.
3. Precs i preguntes

Hi assisteixen:
Daniel Jiménez Hernàndez,
Ricard Corgos Cervantes,
Francesc Escarmis Costa,
Martí Armengol Puiggròs,
Joaquim Aranda Casanova
Josep Alberich Agelet
Priscila Fernandez Fajardo
Gabriel Liesa Vivancos
Xavier Oliver Casanova
Felix Hereza Pages
Olga Ruiz Lodriguez
Belen Mas Vello
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Ramon Aiguadé Aiguadé
Joan Sala Casanovas
Angeles Wolder Helling
Núria Torrents Sese
Irati Mercado Erentxun
Sílvia Quiñonero Gomez
Roser Afonso Pernias
Manel Domingo Corchos
Juan Lopez Diaz
Lluís Puig Torregrosa
Olga Palacin Marfil
Montserrat Quintana Sampol
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El Degà, en Daniel Jiménez, inicia l’assemblea explicant la seva finalitat.

1.- Programa d’activitats de l’any 2007.
El Degà comenta el programa d’activitats del Col·legi durant el 2.007 i que resumim a continuació:
1.1.

Departament de Salut

• Aplicació del procés de reordenació de la rehabilitació a Catalunya.
• Regulació de les Teràpies Naturals:
– Estat actual del decret.
– Estudi de la presentació de recurs.
• Presentació estudi “Els fisioterapeutes de Catalunya”
– Rol del professional, àmbits i competències.

• Campanya de divulgació de la Fisioteràpia des del Departament de Salut - Col·legi de
Fisioterapeutes.
• Sol·licitud de creació d’una comissió al si del Departament per reordenar la Fisioteràpia a
Catalunya.

1.2.
Departament d’Acció Social i Ciutadania
• Llei de dependència:
– Valoració de la dependència.
– Formació dels cuidadors.
– Gestor de casos.
1.3
Departament de Presidència
• Direcció General de l’esport: Comitè Assessor per a l’activitat física i la salut.
1.4
Síndic de greuges
• Via per a l’abordatge de possibles accions contra l’intrusisme professional.
1.5
Jornades del Col·legi
• Jornades d’Activitat Física:
- Discapacitats.
- Patologia crònica i adults.
• Jornades Mediterrànies.
• Congrés de Pediatria.
1.6.
Consejo General
• Continuem amb la presència d’un conseller al Comitè Executiu pels propers 4 anys.
• Dinamitzar un espai dins del Consejo que faciliti la comunicació i divulgació estatal, amb
sistemes de informació cultural i científica, així com la representació internacional a la WCPT.
• Establir l’estratègia adequada a fi de garantir que el futur finançament i desenvolupament del
Consejo no sigui superior al 10% de la quota col·legial (percentatge aprox. en d’altres
Consejos).

1.7.
Divulgació de la professió
• Insercions divulgatives als mitjans de comunicació als suplements de salut que editen.
• Actes del Dia Mundial.
• Gabinet de premsa.
1.8.
Col·legi
• Desenvolupament de la proposta formativa pròpia del Col·legi per a totes les províncies,
estructurada en tres àrees:
- Cientifico-tècnica.
- Professional.
- Gestió.
• Formació a càrrec de fons socials Ceprom.
• Presentació i divulgació de l’estudi de la Fisioteràpia a Catalunya realitzat per la Càtedra de
Sociologia de la UB:
– Estat actual
– Pla estratègic

– Identificació d’estratègies i dels plans d’actuacions.
Difusió del vademècum on-line.
Beques de formació i recerca.
Programes de cooperació.
Comissions professionals del Col·legi.
Indexació de la revista científica.
Col·laboració amb la Societat Catalana de Fisioteràpia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya.
• Consell Social.
• Consolidació de les Seccions col·legials de les comarques de Tarragona, Lleida i Girona:
– Plans d’actuació.
– Implementació progressiva de les infraestructures necessàries.
– Funcions pròpies i de representativitat.
– Futur reflex als estatuts col·legials.
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Després dóna pas al Secretari, que informa de la nova pàgina web del Col·legi amb les seves
noves aportacions com són el fòrum de discussió i el vademècum on-line.
S’obre el torn de paraula de l’assemblea. No havent comentaris el Degà dona pas al Tresorer per
presentar el pressupost de l’any 2.007.

2.- Presentació i aprovació Pressupost any 2007.
El Tresorer informa del pressupost del 2.007 informant de la pujada de la quota ordinària en un
3%, és a dir, un augment de 4,26 €.
•

Informa també d’una previsió de la partida pressupostària davant la possible l’absorció de l’AEF
(Asociación española de fisioterapia) per part del Consejo, amb un cost de 4€ per col·legiat per
a la representació internacional del Consejo General davant la WCPT; i per a la creació de
mitjans de comunicació d’àmbit estatal de divulgació i científic de 6€ per col·legiat. Com que
aquesta despesa està subordinada a aquesta absorció, la junta proposa a l’assemblea que, cas
no es produís fer el següent:
•
•

La partida destinada a la quota de la WCPT es destinés al pressupost de les delegacions
provincials.
La partida destinada a la creació de mitjans de comunicació del Consejo es destinés al
pressupost de les beques col·legials.

S’inicia el torn de paraula on en Juan López demana que en la segona proposta, es prorrategés els
diners amb les beques d’estudi i les de recerca.
L’Olga Ruiz demana informació del Congrés Lumbopélvic. El secretari informa que les converses
amb els organitzadors s’han iniciat fa molt poc i que encara no sabem el nivell de participació del
Col·legi. Però que era necessari destinar una part, cas que es realitzés.
Una vegada finalitzat el tron de paraules, es dona pas a la votació de les propostes.
Primer es vota la proposta d’augmentar en un 3% la quota ordinària col·legial. La proposta
s’aprova per unanimitat.
Segon es vota la proposta de l’alternativa destinació de la dotació pressupostària a l’absorció de
l’AEF per part del Consejo cas que no es realitzés, incloent la puntualització feta pel col·legiat Juan
Lopez. La proposta s’aprova per unanimitat

El Degà informa de l’acord pres en darreres assemblees en quant a l’aprovació de l’acta. El
Secretari informa de la temporalització per ser aprovada i que serà:
Abans de finalitzar l’any s’haurà enviat als assistents una còpia de l’acta. Durant el mes de gener
els assistents hauran de presentar les modificacions que creguin convenients. La primera setmana
de febrer es tornarà a enviar l’acta amb les modificacions aportades. Durant el mes de Febrer es
podran presentar noves aportacions en referència a les modificacions les quals s’informaran al
moment a tots els assistents. Al finalitzar el mes de Febrer de l’any 2.007 i havent formalitzat les
modificacions, es donarà per aprovada l’acta.
3.- Precs i preguntes
En el torn de preguntes la Irati Mercado demana que s’enviï la informació dels cursos per correu
electrònic. La mesa respon que ja es fa, sempre i quan el col·legiat hagi donat al Col·legi una
adreça de correu electrònic.
No havent més precs ni preguntes es dona per finalitzada a les 22.05 hores.

Vist i Plau Degà

Secretari

Daniel Jiménez Hernàndez

Ricard Corgos Cervantes

Assenyala la casella si dones el vist-i-plau a l’acta
Escriu aquí els teus comentaris:

