
 
 
 
 

ACTA XXI ASSEMBLEA ORDINÀRIA 
COLEGI DE FISIOTRAPEUTES DE CATALUNYA 

 
 
Celebrada a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya el dia 12 d’abril del 2.007, a les 
20:00 h. en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona convocatòria, amb el següent 
ordre del dia. 
 
 

1. INFORME DEGÀ: ACTIVITATS ANY 2006 
 

2. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ BALANÇ ANY 2006 
 

3. INFORME SOBRE L’ESTUDI SOCIOLOGIC  “Fisioterapeutes de Catalunya: 
Present i Futur” 

 
4. ESTAT ACTUAL DE LA REGULACIÓ DE LES TERÀPIES NATURALS 

 
5. PRECS I PREGUNTES 

 
 
Hi assisteixen: 
 
Daniel Jiménez Hernández  Col. 57 Oscar Seivane Garcia Col. 3751 
Ricard Corgos Cervantes  Col. 1136 Joan Perdigo Ylla Col. 5559 
Francesc Escarmis Costa Col. 22 Josep Alberich Agelet Col. 32 
Martí Armengol Puiggròs  Col. 849 Sílvia Quiñonero Gomez Col. 1771 
Joaquim Aranda Casanova Col. 4 Roser Afonso Pernias Col. 2646 
Enric Iglesias Redolar Col. 3983 Manel Domingo Corchos Col. 2204 
Beatriz Sanchez Quilez Col. 3980 Núria Torrents Sese Col. 403 
Gabriel Liesa Vivancos Col. 1592 Antoni Ramon Boixaderas Col. 1793 
Cecilio Gallardo Perez Col. 59 Marta Subirats Laguarda Col. 6468 
Montse Nuevo Gayoso Col. 1367 Lluís Puig Torregrosa Col. 1440 
Jordi Reche Bassa Col. 4126 Maria Torralbo Salmon Col. 3044 
Belen Mas Vello Col. 510 Angeles Wolder Helling Col. 258 
Vanessa Puig Aventin Col. 3554 Olga Palacin Marfil Col. 5367 
Mercedes Hidalgo Personat Col. 5090 Joan Sala i Casanovas Col. 1708 
Olga Ruiz Lodriguez Col. 535 Fernando Calvo Herrero Col. 2828 
Ramón Aiguadé Aiguadé Col. 3820   

 
 
En primer terme el Degà, en Francesc Escarmis presenta l’assemblea i els punts que es tractaran; 
a continuació, cedeix la paraula a l’anterior Degà fins a març de 2007, en Daniel Jiménez 
Hernández,  per tal que pugui presentar l’informe d’activitats del 2.006. 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. INFORME DEGÀ: ACTIVITATS ANY 2006 
 
El Sr. Jiménez inicia el seu informe explicant les activitats realitzades durant l’any 2.006; fa un 
recordatori del programa que es va aprovar l’any passat i els objectius que s’han assolit. 
 
• Procés d’ordenació de la RHB a Catalunya. Es van crear grups pilot de treball on el Col·legi 

estava representat, i es van crear uns models tipus del que hauria de ser la RHB. El programa 
busca una equitat en quant als serveis de RHB. El CFC va treballar amb Servei Català de la 
Salut per tal de poder diferenciar dos nivells d’atenció: un específic de fisioteràpia i un altre 
global. Ens van proposar presentar un model del fisioteràpia a la Atenció Primària. S’han 
estudiat 2 models, l’anglès i el francès.  

 

• Procés de regulació de les Teràpies naturals: Els fets més destacats han estat la concentració 
del 5 de maig i la seva posterior suspensió, donat el compromís del Departament de Salut 
d’acceptar les al·legacions presentades (les al·legacions, així com tota la informació 
relacionada amb el procés de regulació de les Teràpies Naturals es pot consultar a la pàgina 
web del Col·legi). 

 

• Divulgació de la professió: S’han realitzat diversos actes, com el Dia Mundial de la Fisioteràpia 
(DMF) a tota Catalunya, presència a Fira Gran i una major difusió als mitjans de comunicació 
mitjançant monogràfics a diaris de gran tirada així com aparicions als mitjans audiovisuals... 

 

• Congrés: S’expliquen els motius que van dur a prendre la decisió difícil de suspendre el 
congrés, decisió pròpia del Degà consensuada per la Junta, per 2 motius principals: Baixa 
inscripció (60), i unes pèrdues de 60.000€, a més d’una repercussió social molt negativa de la 
imatge del col·lectiu. Es va fer autocrítica de perquè no es va aconseguir una major 
participació donat que es tractava d’un tema en el que culturalment està implicada a la 
professió, un dels motius pot haver estat la impossibilitat de poder realitzar la inscripció per 
mòduls. Es va decidir fragmentar el congres en diferents jornades (cas de la de maig sobre 
geriatria). 

 

• Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España: S’ha aconseguit la normalització de 
les relacions amb el Consejo gràcies a la presència d’un membre de Junta al Comitè Executiu 
(Joaquim Aranda). Punts de reflexió: som el Col·legi que més paga amb la quota més baixa i 
d’altra banda no podem tenir més Consejeros; el punt crític sempre ha estat el tema econòmic, 
ja que des del Consejo sempre es vol fer un augment de la quota. La proposta que el Col·legi 
proposa és que es canviï la quota al 5% de la quota de cada col·legi i no el 5% de la quota 
més baixa, segons marquen els estatuts del Consejo. 

 

• Proposta formativa: Durant el 2006, s’han realitzat 8 cursos, 3 jornades i 3 conferències. 
L’objectiu és traslladar l’oferta formativa a la resta de províncies. La formació es caracteritza 
per ser de caire professional, en habilitats i a preu reduït.  

 

• Estudi sociològic:  Presentat en detall més endavant. Aquest estudi ens revela realment com és 
la nostra professió, a partir d’ara hem de treure’n el màxim profit. 

 

• Implementació del vademècum: S’ha signat l’acord amb l’autor del Vademècum, Sr. Ismael 
Martí, per tirar-lo endavant, actualment està al 35-40% d’implementació. 

 

• Beques de recerca i programes de cooperació. Es fa una reflexió sobre el percentatge alt del 
pressupost que es dedica a les beques en referència a altres Col·legis sanitaris. 

 

• Indexació de revista: no s’assoli’t. No hi ha material, és a dir, textos escrits pels col·legiats, per 
editar la revista. Es fa una reflexió sobre la necessitat d’aconseguir escrits. 

 
 
 

 



 
 

• Col·laboració amb la Societat científica Catalano-Balear de Fisioteràpia. Es crea un marc de 
col·laboració i es marquen objectius. 

 

• Seccions Comarcals. S’han creat a finals del 2.006, i s’han escollit els seus representants amb 
la finalitat de fer més proper el Col·legi a tots els col·legiats. 

 

• Consell social: Pendent de desenvolupar i aprovar a través d’una modificació dels estatuts. 
 

• Activitats de la Junta: Es fa lectura del total de reunions que han mantingut els membres de la 
Junta de Govern. 

 
És evident que el tema més important és la regulació de les teràpies naturals, que té un punt del 
dia específic. Daniel Jiménez agraeix l’oportunitat d’acomiadar-se i reafirma la seva decisió de 
dimitir, una dimissió estrictament per motius personals, presa molt abans que el Decret de 
regulació sortís a la llum.  
 
El Degà torna a agafar la paraula i la cedeix al Secretari, Ricard Corgos, que presenta la Memòria 
tècnica. Explica breument les dades corresponents al 2.006 en matèria de col·legiacions, estudis 
estadístics dels col·legiats, activitats de la vida diària del Col·legi, borsa de treball, etc. 
 
 
2. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL BALANÇ DE L’ANY 2006 

 
El Degà dona la paraula al Tresorer, Martí Armengol, que presenta el balanç del 2.006 i comenta 
les dades referents a ingressos i despeses de l’any 2.006. 
 
Una vegada explicat el balanç es proposa la seva aprovació. S’aprova per majoria. 
 
El Degà proposa l’aplicació dels beneficis resultants de l’exercici quantificats en 38.308,43€ per a 
constituir una reserva especial per a les despeses que produirà la interposició del recurs contenciós 
administratiu contra el Decret 31/2007 de regulació de les teràpies naturals.  
 
S’inicia el torn de preguntes. 
 
En Toni Ramon pregunta perquè es va escollir el gabinet Quatrecasas, sent a priori 
econòmicament de cost alt. El Degà respon que es tracta d’una decisió global recolzada pel 
Consejo i a la que el CFC va sumar-se. El Secretari afegeix que es van mirar altres opcions i que 
els preus eren similars. 
 
Beatriz Sanchez pregunta en quin punt està el recurs. El Secretari indica que es respondrà al punt 
específic dedicat al procés de regulació. 
  
No havent més preguntes es dona pas a la votació de la proposta del Degà que s’aprova per 
unanimitat. 
 
 
3. INFORME SOBRE L’ESTUDI SOCIOLOGIC  “Fisioterapeutes de Catalunya: Present i 

Futur” 
 
El Degà dona la paraula al Professor Bosch, un dels membres de la Càtedra de Sociologia de la UB 
que ha realitzat l’estudi. El Professor Bosch fa la presentació dels resultats de l’estudi i algunes 
reflexions al voltant d’aquests resultats. 
 
S’inicia el torn de preguntes. 
 



 

 
 
 
Vanessa Puig pregunta quin va ser el percentatge de resposta de l’estudi per part dels col·legiats. 
El Professor Bosch respon que va ser del  15%, un percentatge òptim i vàlid per extreure resultats. 

 
Enric Iglesias pregunta si l’estudi ha considerat tots el titulats i no només els col·legiats. El 
Professor Bosch respon que no podem accedir a aquells titulats que no estan col·legiats. 
 
En Raimon Aiguadé pregunta quin es total de la mostra. El Professor Bosch diu que són 
aproximadament  600. 
 
 
4. ESTAT ACTUAL DE LA REGULACIÓ DE LES TERÀPIES NATURALS 
 
El Degà pren la paraula per explicar l’estat de regulació de les Teràpies Naturals. Comença per fer 
una cronologia del procés de regulació. 
 
El Degà comenta la lluita aferrissada que s’ha fet durant tot el procés. Els membres del CFC que 
van participar a l’IES en la creació de les guies, van proposar idees quasi sempre rebutjades a 
l’estar en minoria. Com a conseqüència de les accions endegades des del Col·legi, la Conselleria de 
Salut, mitjançant el Director General de Recursos Sanitaris de la Generalitat, informa de la decisió 
presa per la Conselleria de rectificar el Decret, perquè no afecti a les competències professionals 
dels fisioterapeutes. 
 
A partir d’aquesta rectificació, es van realitzar diferents reunions amb la Direcció General de 
Recursos Sanitaris. Es varen formular totes les al·legacions per recollir el nostre posicionament. 
Malauradament, totes les nostres al·legacions no van quedar reflectides al  Projecte de Decret.  
 
La preocupació pel problema social, que des del CFC es donava resposta immediata, no va ser 
escoltada. 
 
Aprovat el Decret, s’ha constituït la Comissió Assessora d’avaluació de les guies, de la qual informa 
el Degà. 
 
El Degà comenta que sobre el tema de regulació no hi cap mes marge de maniobra i hem arribat 
al punt i final de la negociació. La presentació de la impugnació del Decret ja és una realitat. A 
partir d’ara, esperarem els resultats. A mesura  que des del Gabinet Quatrecasas ens informin, es 
farà saber a tot al nostre col·lectiu. 
 
 
5. PRECS I PREGUNTES 
 
Maria Torralbo demana per què el Govern va en contra dels professionals. El Degà explica les 
diferents raons que des del CFC s’observen. 
 
Ramon Aiguadé demana al Degà si el cost de l’estudi val la pena. La seva opinió sobre la 
concentració i que es farà a partir d’ara. 
 
El Degà pensa que l’estudi és molt valuós i que aporta una visió que no es tenia. Sobre el futur del 
Decret dona la paraula a en Ramon Figueras, assessor jurídic del Col·legi, que fa una valoració 
sobre les possibilitats d’èxit del recurs, els arguments que es donen son de forma, extralimitació de 
competències, i de fons. 
 



 
 
 
El Degà comenta també la mobilització dels Col·legis de tot l’estat oferint el seu suport al CFC. 
 
El Daniel Jiménez comenta que l’aturada va ser una decisió presa a nivell estatal. La posició de les 
Escoles davant la concentració va ser diversa.  
 
En Joan Sala comenta que el discurs del CFC ha de ser més dur.  
 
Beatriz Sánchez diu que s’hauria de pressionar més ala responsables de la formació continuada per 
facilitar als alumnes la presència a la concentració. 
 
Toni Ramon, Daniel Jiménez, Olga Palacín, Manel Domingo i Núria Torrents inicien un debat 
d’opinions sobre les reaccions del Col·legi i dels col·legiats davant les propostes que es van 
realitzar d’aturada i concentració.  
 
Cecilio Gallardo pregunta sobre l’opinió a Brussel·les. El Secretari respon que Brussel·les creu que 
és un problema europeu i que així ho ha transmès a la Comissió que ho porta. 
 
En Joaquim Aranda informa de la reunió sobre les mesures que es van decidir entre Consejo, AEF 
y Conferencia Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de Fisioterapia. 
 
El Secretari demana la possibilitat d’afegir dins l’acta la proposta enviada per correu electrònic de 
la col·legiada Mercè Puigvert demanant la valoració de realitzar un anunci promocional de la 
fisioteràpia. S’aprova per unanimitat. 
 
Cecilio Gallardo pregunta si hi ha una normativa de regulació europea de fisioteràpia. Es respon 
que no existeix cap directriu europea sobre la fisioteràpia. 
 
Una vegada finalitzat el torn de precs i preguntes el Secretari informa del protocol d’aprovació de 
l’acta de l’assemblea. S’enviarà per correu electrònic durant el mes d’abril. Es podran presentar 
al·legacions i modificacions durant els següents 15 dies. I una vegada modificada s’aprovarà abans 
del 30 de maig. 
 
No havent més precs ni preguntes es dona per finalitzada a les 23.12 hores. 
 
 
V.P. Degà        Secretari 
 
 

        
 

 
Francesc Escarmís i Costa      Ricard Corgos Cervantes 
 
 


