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ACTA XXXI ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 

 
 
Celebrada a la seu de la Secció Territorial de Girona, edifici Fòrum Sanitari carrer de 
l’Albereda 3-5, de Girona, el dia 20 de juny de 2012, a les 20.30 hores en segona 
convocatòria, amb el següent ordre del dia: 
 
 

1. Informe Memòria 2011. 
 
2. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç de l’any 2011. 

 
3. Informe de la Junta de Govern. 

 
4. Precs i preguntes. 

 
Hi assisteixen: 
 
Ramon Aiguadé Aiguadé Col. 3820 Manel Domingo Corchos Col. 2204 
Alba Resplandis Segòvia Col. 763 Maria Oliva Díaz Col. 7354 
Gabriel Liesa Vivancos Col. 1592 Sílvia Quiñonero Gómez Col. 1771 
Rafel Donat Roca Col. 1510 Marc Lari Viaplana Col. 3115 
Eva Cirera Serrallonga Col. 3345 Ma Carme Caselles Miret Col. 4976 
Gloria Gifreu Pascal Col. 3126 Carme Armengol Niell Col. 450 
Marta Romera Dura Col. 5351   
    
    
      
    
 
Hi assisteixen amb veu però sense vot els assessors fiscal, laboral i jurídic del Col·legi, 
Sr. Salvador Rodríguez, Sr. Miguel Martínez i Sr. Ramon Figueras, respectivament, així 
com les representants dels assessors fiscal i laboral de la província de Girona. 
 
Inicia l’acte el degà, Sr. Manel Domingo, donant la benvinguda a tots i expressant 
l’inici d’una assemblea itinerant, com es va comprometre. Cedeix la paraula al 
secretari, Sr. Gabriel Liesa, per fer la lectura de l’ordre del dia. 
 
El secretari fa lectura de l’ordre del dia i explica als assistents el sistema de 
funcionament de l’assemblea en els punts de torn de paraula. 
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1. Informe Memòria 2011 

 
El secretari comença explicant breument la Memòria 2011, quin és el seu format i 
explicant l’informe de les activitats del Col·legi: altes, Borsa de Treball, Biblioteca, 
compra de llibres, cens de centres, assessories, Departament Professional, 
Comunicació, Formació, etc.  
 
Posteriorment inicia l’explicació de les activitats de Junta de Govern, així com de les 
diferents seccions, comissions i grups d’interès. Les diferencia en tres apartats: 
 

• Àmbit professional: informa als assistents de la continuació de l’aplicació del 
procediment d’intrusisme, que ens va portar a realitzar 34 expedients 
informatius, dels quals 25 van ser d’intrusisme professional, 2 d’exercici 
irregular i 7 de publicitat enganyosa. Comenta el funcionament del Servei 
d’Orientació Laboral (SOL), que aquest any ha tingut només 8 visites 
presencials; al 2012 ens proposem augmentar-les. També comenta l’enquesta 
telefònica respecte de les especialitats, que posteriorment es comentarà en 
l’informe de Junta de Govern, tercer punt de l’ordre del dia. 

 
• Àmbit col·legial: informa respecte de la celebració, el mes de maig, de les 

eleccions a la Junta de Govern del Col·legi; per primer cop es va poder 
realitzar les votacions a les diferents seus de les seccions territorials. Informa 
del seguiment de la campanya “El Col·legi en moviment”, que aquest 2011 va 
portar la Junta de Govern a visitar 7 municipis distribuïts per diverses 
comarques catalanes: Manresa, Vilanova i la Geltrú, Olot, La Seu d’Urgell, 
Terrassa / Sabadell i Igualada i la seva àrea d’influència. Arran d’aquestes 
visites es van crear dos nous grups d’interès, formats per fisioterapeutes de la 
zona amb inquietuds i ganes d’aportar idees i empenta; són el Grup d’Interès 
del Vallès Occidental i el Grup d’Interès de l’Anoia. Informa de la creació del 
Grup de Treball de Fisioteràpia en Arts Escèniques que, seguint el model i 
treball realitzat pel Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica, crearà una guia 
de pràctica clínica d’aquest àmbit d’actuació, amb la seva pertinent formació 
teòrica i pràctica. I, per finalitzar aquest punt, informa de la progressió de la 
formació en cursos i conferències, així com les reedicions d’aquelles activitats 
més sol·licitades.  

 
• Àmbit de relacions institucionals: informa al respecte de la normalització 

de les relacions amb el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 
(CGCF), amb el qual s’està treballant coordinadament per la demanda de la 
creació de les especialitats de la nostra professió. A nivell internacional, 
destacar el fet que el CFC va aprovar el seu ingrés a IMPTRA, l’associació 
internacional de col·legis de Fisioteràpia; així com la consolidació de les 
relacions amb l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de França. També 
volem destacar el conveni signat amb l’ACEFIC (Associació de Centres de 
Fisioteràpia de Catalunya), així com amb diferents entitats de Catalunya tals 
com Quvitec, la fundació Gamis, i els sindicats UGT i CCOO, entre d’altres. 
Com a resum de les activitats de la Junta de Govern, comentar les més de 306 
accions, reunions i actes de representació que els seus membres van realitzar 
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durant el 2011, tant al nostre territori com a la resta d’Espanya, a més de les 
17 reunions de Junta de Govern, més les 44 de Junta Permanent.  

 
A continuació detalla i enumera la tasca realitzada per les comissions, grups d’interès i 
seccions. 
 
Una vegada explicades les activitats, es dóna pas al següent punt, cedint la paraula al 
tresorer, Sr. Ramon Aiguadé. 
 
 

2. Presentació i aprovació del balanç de l’any 2011 
 
 
El tresorer, Sr. Ramon Aiguadé, excusa la presència de la tresorera del 2011, Sra. 
Montserrat Inglés, i com a tresorer actual fa una explicació acurada del balanç 
econòmic, partida per partida, comparant el balanç del 2011 amb el del 2010, insistint 
en el fet de contenció que ha realitzat el Col·legi en diferents partides, informant que 
l’any 2011 ha donat un saldo positiu de 17.843,26 euros.  
 
Comenta les dificultats amb què actualment ens trobem, com la resta de la societat, 
respecte a impagaments, bonificacions de l’atur i manca de col·legiació pel grau de 
Fisioteràpia. 
 
Una vegada finalitzada l’explicació, dóna pas al secretari, el qual obre el torn de 
paraula als assistents, informant del procediment a realitzar. 
 
La Sra. Maria Oliva pregunta què és un fons de maniobra i el tresorer explica que és 
un reserva de diners per fer front a diverses eventualitats imprevistes que puguin 
sorgir. 
 
En no haver-hi cap pregunta, es dóna pas a l’aprovació del balanç econòmic. El 
secretari proposa l’aprovació per part de l’Assemblea del balanç econòmic del 2011 
presentat per aquesta Junta de Govern. S’aprova per assentiment sense cap vot en 
blanc i cap en contra. 
 
Es dóna pas a la segona aprovació. El secretari demana a l’Assemblea que el benefici 
de l’any 2011, és a dir, 17.843,26 euros, es destini al fons de maniobra del CFC. 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
Es dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 

 
3. Informe de la Junta de Govern 
 

Pren la paraula el degà per informar dels cinc punts de l’informe de Junta de Govern: 
 

• Especialitats: Comenta el treball fet en relació a aquest tema, de la mà i el 
treball de Sr. Rafel Donat, vocal de la Junta del CFC. Explica com es va dur a 
terme el treball de les especialitats via residència, fet que es va aprovar en 



 
 
 

www.fisioterapeutes.cat     cfc@fisioterapeutes.cat 

l’assemblea del CGCF. Comenta l’enquesta realitzada a nivell nacional i via 
telefònica per tal de saber els àmbits d’actuació del fisioterapeuta. Arran de 
tota aquesta feina s’han mantingut diverses reunions a nivell ministerial i 
polític, i el mes de setembre es veuran els resultats. Les dues especialitats que 
tenen més facilitat per ser aprovades són la d’atenció primària i la de geriatria. 
Si s’aproven, s’obrirà la via per a les altres especialitats aprovades; sinó, hi ha 
la via del diploma acreditatiu, tal i com passa amb diferents especialitats de 
medicina. 

 
• Acte fisioterapèutic: Comenta la redefinició de la Fisioteràpia, relacionant les 

alteracions del moviment com també prenent de referència de l’escala CIF. 
Això s’ha fet per tal de diferenciar la professió de les altres professions 
sanitàries, essent el fisioterapeuta el professional que s’encarrega de la 
restauració de l’alteració del moviment causat per una patologia.  

 
• Concurs de rehabilitació: Comenta la tasca realitzada amb els diferents 

departaments del Departament de Salut. El concurs sortirà d’aquí dos i sis 
mesos, aproximadament, tindrà una durada de 10 anys, però amb flexibilitat 
per introduir canvis, eliminant també el número de sessions per processos. Es 
creu que hi ha millores en el nou concurs, sense complir tots les expectatives 
que tenia el CFC, però que les millores introduïdes seran beneficioses per a 
tots nosaltres. 

 
• Accions amb Departament de Benestar Social i Família: Comenta les reunions 

mantingudes amb la Conselleria, que –segons ens han comentat- està 
treballant en el canvi de model assistencial, passant de ràtios a indicadors. La 
Conselleria crearà una taula tècnica, on hi serem presents, per a determinar 
quins són aquests indicadors i els professionals necessaris per d’assolir-los. 

 
• Societats a les que pertany el CFC: Informa que el CFC forma part de diverses 

entitats, a través de les quals es despleguen activitats que són d’interès per 
als col·legiats. Es tracta de les que s’indiquen seguidament, amb una breu 
explicació de les seves característiques: 

-    Associació Fòrum Sanitari de Girona. Es tracta d’una associació 
dels diferents col·legis sanitaris de Girona, on estem presents gràcies a 
la Secció Territorial de Girona. Aquest Fòrum fa divulgació sanitària a la 
població mitjançant formacions, on més de les ¾ parts l’han fet 
fisioterapeutes,  gràcies al treball de la Secció de Girona. Intervé la 
Sra. Marta Romera per agrair la tasca dels treballadors del Col·legi per 
tal de poder gestionar de forma efectiva tota la gestió al respecte dels 
cursos. 

-    Associació Intercol·legial. Es tracta també d’una associació formada 
per la pràctica totalitat dels col·legis professionals de Catalunya, 
destinada a impulsar activitats d’interès compartit. Comenta els 
diferents beneficis que ha tingut el CFC, com ara la cessió gratuïta de 
les instal·lacions del CECG, per fer la Jornada de TIC i 2.0 del mes de 
maig de 2012. 
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-    Associació de Mediació en Salut. És una altra associació creada per 
les principals patronals del sector, organitzacions d’usuaris i col·legis 
professionals, bàsicament, que té el suport dels departaments de 
Justícia i de Salut, destinada a impulsar la mediació en el tractament de 
conflictes al sector. Hi intervé el Sr. Ramon Figueras, assessor jurídic 
del Col·legi, per esclarir la tasca de l’associació. 

-    Imptra. Es tracta de la unió des diferents col·legis de Fisioteràpia 
d’arreu del món. 

El degà dóna la paraula al secretari, que procedeix sotmetre a la consideració de 
l’Assemblea el manteniment de la participació del CFC a les entitats indicades. La 
proposta s’aprova per majoria absoluta. 

 
4. Precs i preguntes 

 
La Sra. Maria Oliva, col. 7354, pregunta com està la situació davant l’obertura d’una 
nova universitat de Fisioteràpia. El degà i el tresorer comenten que la universitat que 
s’obrirà s’ obrirà a Tortosa està aprovada, però no és segur que comenci l’any 2012. 
El degà comenta que el Departament d’Universitats no ens va avisar, que ens vam 
assabentar per la premsa, i es van realitzar tota una sèrie d’accions amb diferents 
organismes per tal de saber la situació, i finalment, el Departament d’Universitats va 
comentar que és una inversió econòmica al territori de l’Ebre, i que era una decisió 
política. Vam poder arrencar el compromís del Departament d’Universitats de què no 
s’obriran més escoles si no canvia la taxa d’atur actual dels fisioterapeutes. 
 
La Sra. Maria Oliva, col. 7354, comenta que treballa en l’àmbit de discapacitat en una 
residència, i pregunta si la ràtio és d’1 a 60, i ho troba molt desmesurat per poca 
presència del fisioterapeuta. El degà comenta el canvi que vol fer la Conselleria de 
Benestar de passar de ràtios a indicadors. Explica el funcionament de les taules 
tècniques de les conselleries. 
 
El tresorer agraeix la tasca feta per la responsable d’àrea financera del Col·legi, Sra. 
Marisa Cantarero, pel suport i la tasca realitzada per presentar el balanç econòmic, 
moment que aprofita el degà per agrair la tasca de tots els treballadors del CFC. 
 
En no haver-hi més preguntes i finalitzat l’últim punt de l’ordre del dia, el secretari 
informa del procediment per aprovar l’acta. S’enviarà als assistents dins d’un termini 
de 15 dies. Els assistents tindran 15 dies per donar la seva aprovació (ja sigui per 
assentiment o per aprovació expressa) o per presentar les al·legacions que creguin 
oportunes. Finalitzat el termini es procedirà a l’estudi de les al·legacions i s’enviarà, 
durant els següents 15 dies, l’acta aprovada. 
 
El secretari dóna la paraula al degà, qui dóna les gràcies a la Secció Territorial de 
Girona i als assistents per la seva presència. Es dóna per finalitzada l’assemblea a les 
22.00 hores. 
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Vist-i-plau degà      Secretari 
 
 
         
Manel Domingo i Corchos     Gabriel Liesa i Vivancos  


