
 
 
 
 
 
 

ACTA XXIII ASSEMBLEA ORDINÀRIA 
COL·LEGI DE FISIOTRAPEUTES DE CATALUNYA 

 
 
Celebrada a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya el dia 27 de maig de 
2008, a les 20:34 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia: 
 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior. 
 
2. Informe del Degà: Activitats any 2007. 
 
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del Balanç de l’any 2007. 

 
4. Precs i preguntes. 

 
Hi assisteixen: 
 
 
Francesc Escarmís Costa Col. 0022 Olalla Roca Castell Col. 3150 
Manel Domingo Corchos Col. 2204 Olga Ruiz Lodriguez Col. 0535 
Ricard Corgos Cervantes Col. 1136 Olga Palacin Marfil Col. 5367 
Martí Armengol Puiggròs  Col. 0849 Núria Torrents Sese Col. 0403 
Joaquim Aranda Casanova Col. 0004 Noelia Carmelo Ramirez Col. 7283 
Gabriel Liesa Vivancos Col. 1592 Antonia Martinez Alvarez Col. 7429 
Marta Romera Dura Col. 5351 Juan Lopez Diaz Col. 0056 
Montserrat Inglés Novell Col. 0892 Guillermo Aguado Val Col. 6389 
Santos Sastre Fernandez Col. 0016 Carolina Moreno i Grauches Col. 7618 
Mercè Lopez Dominguez Col. 6216 Domingo Serra i Estruch Col. 0070 
Roser Afonso Pernias Col. 2646 Jessica Cruz Demeyer Col. 3759 
Sílvia Quiñonero Gómez Col. 1771 Maria Saltó Garcia Arevalo Col. 4773 
Javier Crespo Sanz Col. 3841   
 
 
Hi assisteixen amb veu però sense vot els assessors fiscal i laboral del Col·legi, Sr. 
Salvador Rodríguez i Sr. Miquel Martínez, respectivament. 
 
 
Inicia el degà donant la benvinguda a tots.  
 
1. 
 
El degà demana una lectura individual durant uns minuts. Una vegada finalitzada la 
lectura el secretari demana si existeix alguna observació. No havent modificacions 
passem a la votació. Acceptada per assentiment 
 



 
2. 
 
El degà dona la paraula al secretari per començar la memòria del 2.007. Inicia 
explicant les diferents dades pròpies del Col·legi: Altes, borsa de treball, biblioteca, 
compra de llibres, cens de centres, assessories, departament professional 
(comunicació, formació), comissions col·legials, seccions col·legials. 
 
El secretari dona la paraula al degà, el qual continua amb el decret de teràpies 
naturals. Explica els esdeveniments succeïts amb la suspensió cautelar del decret, en 
els seus apartats més importants. Explica també l’informe que va realitzar la 
Consellera, la Hble. Marina Geli sobre l’estudi de les teràpies naturals que han fet a 
l’hospital de Mataró. Comenta la seva preocupació per l’interés de la Consellera en 
continuar amb el tema de teràpies naturals. 
 
Explica les diferents activitats que ha fet el Col·legi: concurs fotogràfic, II ornada 
mediterrània, Fira Gran, 50e aniversari de la fisioteràpia, DMF, sopar col·loqui, III 
Congres de la Societat espanyola de fisioteràpia en pediatria, VI Congrés 
Interdisciplinari de Lumbàlgia i Dolor Pèlvic, III Congrés de la Societat Catalano-Balear 
de Fisioteràpia. D’aquestes activitats la junta va extreure la necessitat de realitzar 
jornades amb potencial de ponents i assequible al Col·legiat. 
 
Explica les activitats de junta entre les que destaca: Dimissió de l’antic degà, el recurs 
contenciós administratiu contra el decret de regulació de teràpies naturals, diferents 
activitats i actes que es realitzen per part d’altres col·legis professionals de Salut, 
representació en actes organitzats per l’Administració, en actes i reunions amb 
diferents Entitats, i la representació del Col·legi en el Consejo General de Colegios de 
Fisioterapia. 
 
3. 
 
Finalitza la seva intervenció i dona la paraula a la tresorera, na Montse Inglés, la qual 
realitza una explicació del balanç econòmic del 2.007. Explica les diferències del 
pressupost inicial, a l’ús final, marcat per la despesa del decret, formacions no 
realitzades per manca de participació, derrames del Consejo. 
 
S’obre el torn de paraules. 
 
Inicia na Antònia Martinez. Demana les despeses que hi ha als cursos, a la retribució 
de les activitats de la junta i les despeses de personal. El secretari dona la paraula a 
la Marisa per donar l’explicació. 
 
En Joaquim Aranda explica el per què de la derrama del Consejo, aclarit per la Gerent. 
 
En Juan López, demana sobre l’informe de la Consellera sobre l’ús d’una persona no 
sanitària fent un servei a un hospital i fent competències de la fisioteràpia. 
 
El secretari, li comenta que no sent una pregunta del balanç, li donarem pas al punt 
de precs i preguntes. 
 
No havent més demanda de paraula, es dona pas a la seva votació. S’aprova per 
assentiment. 



 
4. 
 
El degà contesta la pregunta d’en Juan López,  explicant la relació de l’estudi amb el 
decret. En Juan López, comenta la possibilitat de difusió de la nostra professió de cara 
a l’usuari. Planteja agafar la iniciativa. 
 
Na Sílvia Quiñonero demana quines iniciatives serien.  
 
En Joaquim Aranda, comenta diferents aspectes sobre la professió: corporativisme, 
intrusisme, pressupostos.  
 
En Manel Domingo, comenta la no necessitat de donar rebombori a la situació de les 
teràpies naturals.  
 
Na Carolina Moreno, comenta el desconeixement que ha hagut de com a anat el tema 
del decret. Dona idees de com aconseguir una difusió mes general, fent ús de les 
universitats.  
 
Na Antònia Martinez entra en el debat de, explicant cóm s’han introduït els terapeutes 
manuals. I el problema de l’infermeria i la seva dominació. 
 
En Joaquim Aranda, reflexiona sobre els aspectes de la difusió, l’intrusisme.  
 
Na Olga Ruiz, comenta la necessitat d’implicació del col·legiat. 
 
En Juan López, proposa una carpa de “teràpia manual al carrer” 
 
Na Marta Romera, comenta l’esforç del departament professional amb les universitats, 
les relacions amb els professionals de salut de Girona i la dificultat amb els col·legiats. 
 
En Santos Sastre, comenta la importància de la formació, la defensa de la professió, 
la manca de l’especialització, la recertificació, la qualitat 
 
 
El secretari demana aprovar l’aplicació del benefici en el romanent del Col·legi dins el 
punt número 3.  
 
El secretari informa de com es realitzarà l’aprovació de l’acta. En el termini d’un mes 
s’enviarà als assistents per la seva aprovació. A partir del mes, s’obrirà un termini 
d’al·legacions de 15 dies. Una vegada fetes les al·legacions i les modificacions 
pertinents es tornarà a enviar dins els set dies següents, on quedarà aprovada.  
 
No havent més precs ni preguntes, es dona per finalitzada l’assemblea a les 22.33 
hores. 
 
 


