
 

 
ACTA IL ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 

COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 
 
 

Celebrada simultàniament de forma presencial a la seu de l’Assemblea ordinària a Vic, a la seu 
del CFC i telemàticament en format híbrid el dia 4 de juny de 2021, a les 19.00 h en segona 
convocatòria, amb el següent ordre del dia: 

 
 

1. Memòria d’activitats del CFC 2020. 
 

2. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes 2020.  
 
3. Presentació i aprovació de les propostes de destinació del resultat del 2020. 
 
4. Precs i preguntes. 

 
 

Hi assisteixen personalment o telemàticament, així com per representació, 
els/les següents col·legiats/ades: 

 
Núm. Col. Nom i cognoms 

22 Francesc Escarmís i Costa 
25 Antoni Cabot Hernández 
56 Juan Vicente López Díaz 
57 Daniel Jiménez Hernández 
409 Alfons Mascaró Vilella 
715 M. Teresa Serra Argerich 
1233 Lídia Boix Sala 
1401 Lourdes Moure Romero 
1592 Gabriel Liesa Vivancos 
1771 Silvia Quiñonero Gómez 
2612 Ismael Martí Terradas 
2643 Sílvia Solé Cases 
2646 Roser Alfonso Pernias 
2746 Luciana Moizé Arcone 
3115 Marc Lari Viaplana 
3820 Ramon Aiguadé Aiguadé 
4598 Noema Pérez Alfageme 
5341 Julia Solani Subirada 
6243 Yolanda Sànchez Retamero 
6314 Alejandra Aros Oyarzún 
6450 Ana Tapia Gallego 



 

7735 Cinta Mestre Pedret 
8250 Luis Ignacio Soto Bagaria 
8894 Zara Ochoa Alonso 
9346 Eduard Minobes Molina 
9655 Iván Marín Rosal 
10440 Luz Adriana Varela Vásquez 
10736 Eva Sorribes Fernández 
10989 Marc Terradas Monllor 
11046 Cristina Adillón Camón 
11057 Sandra Rierola Fochs 
11162 Clara Bergé Ortínez 
11426 Mayte Serrat López 
11990 Pau Ferrés Godayol 
12088 Marlen Moreno Martínez 
12327 Pau Moreno Martín 
12434 Mirari Ochandorena Acha 
12795 Raúl Arán Jové 
13382 Àlex Ginés Puertas 
13536 Inés Llasat Miró 
14278 Javier Jerez Roig 

   
El secretari informa de les delegacions de vot degudament presentades per l’Assemblea. 
 

 
Delegació de vot: 
 
Col·legiat/da 

 

Núm. 

 

Delega el vot en (nom i núm. de col·legiat/da) 

Ester Masferrer Sala 1875 Alfons Mascaró Vilella            409 

Gemma Prat Prunés 1971 Marlen Moreno Martínez        12088 
Jaume Siurana Botargues 5742 Clara Bergé Ortínez               11162 
Ivan Quesada Carrasco 14168 Ismael Martí Terradas              2612 
Anabel Casanovas Alvarez 5591 Luciana Moizé Arcone              2746 
Diana Muñoz Puñet 4423 Yolanda Sánchez Retamero      6243 

 

 
Hi assisteixen, amb veu però sense vot, l’assessor jurídic Sr. Antoni Cudós i l’assessor laboral 
i fiscal de Barcelona, Sr. Joan Sánchez. 
La informació de l’Assemblea s’ha posat a disposició de les col·legiades i col·legiats inscrits i 
s’ha tramès un vídeo explicatiu dels punts de l’ordre del dia, detallant la informació a debatre 
a l’Assemblea. 
 
S’inicia l’acte a les 19.00 h quan el degà dona la benvinguda als assistents, i passa la paraula 
al secretari, que informa del funcionament de l’assemblea i explica el sistema votacions. 



 

Informa als presents de l’existència de 3 espais de votació: l’assemblea presencial, en la qual 
certificarà els vots el secretari; la seu social del CFC que té accés telemàtic a l’assemblea i que 
certificarà els vots el vicetresorer, Luis Soto; i els inscrits a l’assemblea de manera virtual 
mitjançant l’enllaç personalitzat i que certificarà els vots la vicesecretària Cinta Mestre. El 
secretari cedeix la paraula al degà del CFC. 

 

1. Memòria d’activitats del CFC 2020 
El degà explica la Memòria d’activitats, que ja ha estat lliurada als assistents i publicada a la 
pàgina web col·legial, i fa un repàs dels diferents apartats i actuacions que s’hi detallen. En 
aquest sentit, informa de la novetat insaturada en aquesta Assemblea, que és un vídeo 
explicatiu enviat prèviament als inscrits a on, de manera detallada, es dona explicació de la 
Memòria i dels comptes anuals. 
Aquest sistema d’informació previ permet el desenvolupament d’una Assemblea més amena, 
amb la possibilitat de parlar i debatre més aspectes en el torn de precs i preguntes sense la 
necessitat d’allargar-se molt en l’horari. 
 
Una vegada explicats els aspectes fonamentals de la Memòria d’activitats del 2020, s’obre un 
torn de preguntes entre els assistents per si volen l’ampliació d’alguns dels punts explicats pel 
degà. 
 
El secretari dona la paraula a en Marc Terradas (10989), que pregunta sobre la iniciativa del 
Consejo de donar més importància a la Fisioteràpia en Atenció Primària i pregunta l’estat actual 
d’aquesta iniciativa. En aquest sentit, el degà respon que el treball del Consejo en aquesta 
línia se centra més en aspectes globals de l’augment de places de fisioteràpia en el sistema 
públic, i les actuacions concretes sobre Primària les realitza el CFC en virtut de la competència 
pròpia de la Generalitat en aquest sentit. Informa, però, que el Consejo treballa també pel 
tema d’especialitat i, en concret, l’especialitat en Primària. Tanmateix, el degà manifesta que 
aquesta línia de Primària és una acció estratègica per part d’aquesta JG i que, malauradament, 
el canvi de consellera no és una bona notícia, ara per ara, atès que amb la consellera Vergés, 
a la que agraeix públicament tot el seu treball i, especialment amb el Col·legi, teníem ja un 
camí fet en aquest sentit. Manifesta el seu convenciment de poder també establir aquest nexe 
quotidià amb el conseller Argimon. Finalment manifesta que el gran repte que tenim per 
endavant és la presència del fisioterapeuta a Primària amb dos propostes clares: a cada CAP 
un fisioterapeuta com a mínim i, posteriorment, la derivació directa. 
 
Tot seguit el mateix col·legiat demana informació sobre el tema de les oposicions de l’ICS i 
l’estat actual. El degà respon de les diverses gestions realitzades i de la propera reunió amb el 
cap de personal de l’ICS i amb la directora general de Professional Sanitàries per donar sortida 
a la situació de l’execució final del procés d’oposicions. 
 
El secretari dona la paraula a en Gabriel Liesa (1592) que intervé via Zoom. El col·legiat, en 
primer lloc, felicita la Junta per la millora que significa la publicació dels vídeos explicatius de 
la Memòria i de l’estat de comptes, tot indicant que potser explicaria més detalladament la 
Memòria als assistents per si hi ha algú que no l’hagi pogut veure. Seguidament pregunta en 
referència a la reunió amb ACRA i les primeres accions que es varen acordar després de la 
reunió. 
 
El degà explica la reunió amb ACRA i la bona sintonia generada. En primer lloc, es va acordar 
la possibilitat que fisioterapeutes realitzin formació a través d’ACRA per a cuidadors/ores o 



 

aquell personal d’interès. En segon lloc, l’acord d’anar conjuntament a l’Administració per 
demanar millores en el pagament per la prestació de fisioteràpia en els centres residencials i 
d’atenció a la gent gran i que, posteriorment, això es manifestés en una millora salaria. Varen 
coincidir en la necessitat de treballar per millorar les condicions laborals dels i de les 
fisioterapeutes, tot i la millora dels propers tres anys que ha tingut el conveni laboral 
corresponent. Una altre aspecte tractat amb la patronal de residències ACRA va ser la millora 
de les ràtios d’atenció de les persones usuàries en fisioteràpia, aspecte que milloraria les 
condicions laborals dels fisioterapeutes, però sobretot comportaria una millor atenció a les 
persones usuàries. 
 

 
2. Aprovació de l’estat de comptes 2020, si s’escau 
El degà informa sobre el vídeo informatiu respecte dels comptes de l’any 2020 així com la 
documentació explicativa detallada dels mateixos.  
El degà manifesta que aquests comptes han estat marcats per la pandèmia, per la necessitat 
de destinar recursos a ajuts directes, per la compra de material EPI i la seva distribució a 
col·legiats, per la suspensió de l’FTP que va ser dolorosa però necessària i per tota una 
modificació i adaptació de les accions i activitats col·legials a la nova situació. 
 

 
3. Presentació i aprovació de les propostes de destinació del resultat del 2020 

 
A continuació el secretari passa a votació la proposta de destinació del resultat de l’exercici 
del 2020. 
 
La proposta ha estat aprovada en Junta de Govern per presentar a l’Assemblea General per la 
valoració i aprovació, si s’escau, dels participants. Prèviament es va realitzar un procés 
participatiu entre els col·legiats i també una petició de propostes a les seccions col·legials. 
 
La Junta de Govern va valorar que el procés participatiu i les propostes de les seccions no 
diferien gaire percentualment i, per equilibrar les accions de tipus individual amb les 
col·lectives, va acordar fer la següent proposta: 
 
El romanent de l’exercici 2020 és de 107.793.19 euros i la proposta de destinació del romanent 
és: 

• Ajuts a la formació continuada per a col·legiades i col·legiats. 
• Desenvolupament d’eines telemàtiques d’accés per als col·legiats i col·legiades: app 

del CFC, expansió plataforma exercici terapèutic... 
• Ajuts a la innovació en Fisioteràpia. 
• Campanya de divulgació de la professió amb publicitat a marquesines d’autobusos a 

les quatre províncies. 

S’acorda destinar 26.948,30 euros per a cada una de les propostes, que significa el 25% del destí 
del resultat. 

Es passa a votació conjunta el punt 2 i 3 de l’ordre del dia, sense cap mena d’objecció per part 
dels assistents, i s’aproven els dos punts per unanimitat. 



 

En aquest sentit el degà obre torn de paraula entre els assistents per si volen preguntar aspectes 
relacionats amb el destí del resultat. 

El secretari dona la paraula a la Mirari Ochandorena (12434) que demana si es pot aclarir com 
es gestionarà el destí concret de cada partida aprovada del resultat i si ja existeix algun 
procediment per atorgar la quantitat que s’ha aprovat per innovació. 

En aquest sentit el secretari respon que hi ha aspectes del destí del resultat que ja tenen un 
procediment establert, com pot ser l’ajut a la formació continuada o la campanya de divulgació; 
i d’altres que ja es té l’estructura establerta com és el programa PROET. 

El degà manifesta que s’està obert a rebre propostes per procediments del destí de l’apartat 
d’innovació i facilitar el procés d’emprenedoria. Que aquestes seran benvingudes i estudiades per 
la Junta de Govern. Pel que fa al PROET, explica el desenvolupament que s’està fent i el procés 
de traducció al català així com l’estudi de noves prestacions del mateix. 

 
4. Precs i preguntes 
El secretari dona pas al torn de precs i preguntes. 
 
La Sílvia Solé (2643) dona l’enhorabona a la JG per la possibilitat de participar a l’assemblea des 
de casa. Pregunta si la JG té previst realitzar un procediment d’ajut per a la publicació d’articles. 
Manifesta la dificultat de la publicació en revistes d’impacte que tot sovint té un import de 5.000 
euros i que és una barrera a la publicació si no formes part d’un projecte de recerca competitiu. 
Indica la necessitat que els doctors en fisioteràpia s’acreditin i que les publicacions són un 
benefici per a la professió i per a tothom. 
 
El degà manifesta que dins de la JG hi ha hagut el debat en qüestió i que segurament s’establirà 
un procés d’ajut per a articles depenent del quartil de la publicació, amb una borsa fins al seu 
exhauriment. 
 
Pren la paraula en Juan López (56), agraint a la JG l’aposta per les assemblees en línia i que 
progressivament aquest sistema de ben segur serà ben acollit pels col·legiats i col·legiades. En 
aquest context manifesta als assistents que per moure’s, tenen el Grup del CFC Fisiogan, 
d’activitats a la natura. 
 
El degà incideix en el Fisiogan, que va ser un a proposta del col·legiat Juan López i explica les 
activitats properes del grup i la bona acollida que han tingut. 
 
Sense cap més pregunta, el secretari manifesta que en el termini de 20 dies hàbils es lliurarà 
l’acta als assistents a l’Assemblea per a la seva aprovació, si s’escau. 
 
El degà dona per tancada l’Assemblea agraint al personal del CFC el treball en aquesta 
Assemblea, especialment a la Sra. Marisa Cantarero, cap de l’Àrea de Finances i Administració 
que després de més de 20 anys de dedicació al Col·legi es jubila i li desitja el millor en aquesta 
nova etapa. 
 
 
 



 

Es procedeix en aquests moments a fer el sortegi dels xecs regal de 300, 200 i 100 euros de 
formació a través d’una pàgina web de sorteig anònima: 
 
Silvia Solé (2643), primer premi 
Raúl Aran 12795, segon premi 
Marc Terradas (10989), tercer premi. 
 
El degà agraeix a l’Assemblea la seva participació i la dona per finalitzada a les 20.30 hores del 
divendres 4 de juny del 2021. 
 

Vist-i-plau degà Secretari 

     
     
Ramon Aiguadé i Aiguadé                                                Daniel Jiménez Hernández 
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