
 

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 

DEL COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE 
CATALUNYA 

 
 
Celebrada a la Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, a les 19.00 h en segona 
convocatòria, amb el següent ordre del dia: 
 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’actualització del Codi Deontològic de la Fisioteràpia 
a Catalunya.  

 
 
2. Precs i preguntes. 

 
 

Hi assisteixen personalment els següents col·legiats i col·legiades: 
 

Núm. Col. Nom i cognoms 
25 Antoni Cabot Hernández 
57 Daniel Jiménez Hernández 

1041 Carmen Campoy Guerrero 
1653 Cristina Lópes de San Roman Fernández 
1771 Silvia Quiñonero Gómez 
2612 Ismael Martí Terradas 
2646 Roser Alfonso Pernias 
2746 Luciana Moizé Arcone 
3820 Ramon Aiguadé Aiguadé 
6243 Yolanda Sànchez Retamero 
6450 Ana Tapia Gallego 
8250 Luis Ignacio Soto Bagaria 
9655 Iván Marín Rosal 
10575 Sara Andrés Granyó 
11162 Clara Bergé Ortínez 
11426 Mayte Serrat López 
12088 Marlen Moreno Martínez 
13382 Àlex Ginés Puertas 

   

El degà saluda als col·legiats i col·legiades i els dona la benvinguda a l’Assemblea Extraordinària, 
convocada després de la finalització dels treballs de la Comissió d’Actualització del Codi 
Deontològic. Explica la importància de l’actualització d’un Codi Deontològic que va ser aprovat 
l’any 1995, i que precisava d’una posada en comú i actualització a les noves realitats socials i 



 

professionals. Tot i que les assemblees, d’acord amb els estatuts, són dirigides pel degà, creu que 
el més oportú és que els membres de la Junta de Govern que han format part de la comissió que 
ha treballat en l’actualització del Codi, siguin els que estiguin a la taula de l’assemblea per fer 
l’explicació dels treballs realitzats. 

En aquest punt, el degà dona la paraula a la Marlen Moreno, vocal de la Junta de Govern i 
integrant de la Comissió d’Actualització del Codi Deontològic del CFC, que explica als assistents 
els motius que ens han portat a realitzar aquesta actualització, per adaptar la professió a un món 
canviant i enfrontar-nos als reptes amb els que ens trobem en la nostra pràctica assistencial. 
Moreno explica que el Codi Deontològic del CFC va ser el primer de l’estat espanyol, que ha fet 
el seu treball en un procés d’evolució de la professió, però que necessitava una actualització per 
revisar com hem d’abordar els canvis que es donen en una societat cada vegada més dinàmica i 
globalitzada i aportar millores que imprimeixin qualitat a la nostra tasca diària. 

A continuació, el secretari del CFC, Daniel Jiménez, va destacar alguns dels canvis més 
significatius d’aquest nou Codi respecte de l’anterior, explicant les novetats per a cada un dels 
capítols del Codi Deontològic, que es concreten en: s’incorporen l’àmbit sociosanitari i el 
moviment corporal humà en la definició de ‘fisioteràpia’; per primera vegada s'insta a les i els 
fisioterapeutes a tenir en compte les consideracions particulars de cada sexe i edat de les 
persones usuàries en l’acte fisioterapèutic així com a donar valor a la diversitat cultural i els 
factors socials com a determinants de salut. A més, es recomana fer un ús responsable de les 
xarxes socials. 
 
Pel que fa a les relacions amb les persones usuàries, s’insta al col·lectiu a promoure l’ús de 
tecnologies digitals per permetre la prestació d'una atenció accessible i oportuna i sempre 
buscant l’excel·lència i l’evidència en la seva actuació, respectant l’autonomia de / de la pacient. 
A més, se’ls demana tenir una especial vigilància sobre els límits professionals davant de  
possibles situacions d’assetjament sexual. 
 
Pel que fa a les relacions amb companys i companyes de professió destaca la inclusió del tema 
del plagi total o parcial entre companys, professorat i estudiants. I amb les relacions dels 
fisioterapeutes amb altres professionals de la sanitat i d’altres professions així com amb els 
organismes professionals, destaca el canvi del concepte de ‘prescripció’ a ‘derivació’, en el primer 
cas, i l’acceptació dels arbitratges col·legials a què hagin estat sotmeses les persones col·legiades, 
en el segon. 
 
Pel que fa a l’exercici professional es demana al col·lectiu d’estar actualitzat en les seves 
competències professionals, que l’atenció biopsicosocial sigui la seva base d’actuació i que es 
regeixin pel mètode científic i la Fisioteràpia basada en l’evidència (evidència científica, evidència 
clínica i el pacte amb la persona usuària). 
 
Seguidament s’obre un torn de paraula per als assistents.  
 
L’Antoni Cabot felicita a la Junta de Govern per la presentació de l’actualització del Codi, i 
pregunta si s’ha realitzat un període d’exposició pública del document als col·legiats i 



 

col·legiades. En aquest sentit, el secretari respon que el document ha estat revisat per membres 
del Consell Social i, posteriorment, penjat al web del CFC des del primer moment en què es va 
realitzar la convocatòria. En aquest sentit, s’han incorporat alguns suggeriments de 
col·legiats/des. L’Antoni Cabot manifesta que, segons el seu parer, la informació enviada no 
convidava a realitzar propostes per part dels col·legiats/des. En aquest punt intervé el degà 
manifestant que efectivament, la informació donada sempre és millorable, però que el text ha 
estat en exposició pública a disposició dels col·legiats i col·legiades. 
 
La col·legiada Carme Campoy pregunta sobre si s’ha utilitzat el Llibre blanc de la Fisioteràpia 
publicat per l’ANECA. El secretari respon que el Llibre blanc no s’ha tingut present, sinó 
documentació de tipus deontològic d’altres col·legis professionals de l’estat espanyol i del 
Consejo General. La Marlen Moreno respon que s’han comparat els codis deontològics del Regne 
Unit, Austràlia, Canadà, França, de l’APTA i els d’Argentina i Xile, amb una treball de mapa 
comparatiu per observar comparativament els articles més innovadors i que regulaven aspectes 
que el nostre Codi no tractava i que s’hi volien incloure. 
 
En aquest punt intervé l’Antoni Cudós, assessor jurídic del CFC i membre de la Comissió 
d’Actualització del Codi Deontològic, i explica els treballs de la comissió de tipus comparatiu amb 
altres normatives deontològiques i l’objectiu del Codi en quant a configurar-lo de manera 
entenedora i clara jurídicament i fent-lo no excessivament llarg, però que sí reunís els aspectes 
fonamentals i rigorosos de tipus deontològic. 
 
La Carme Campoy pregunta sobre la importància d’establir l’àmbit de la gestió com un dels 
corresponents a l’exercici de la fisioteràpia. La Marlen Moreno respon que, efectivament, en la 
nova redacció que s’ha fet de l’article 1, surt la gestió com un dels àmbits d’intervenció. 
 
Seguidament Carme Campoy proposa valorar d’introduir alguna referència a la medicina 
narrativa com part de l’atenció biopsicosocial que contempla el Codi Deontològic, donant-li així 
el valor que té i no només referenciant-lo a l’evidència, que és del tot correcte, però que creu 
que deixa sense referent complet el concepte biopsicosocial. 
 
Els col·legiats i col·legiades assistents manifesten la importància de recollir aquesta mirada dins 
del Codi Deontològic i s’obre un debat entre els assistents. S’acorda d’incorporar, en l’article 59, 
una referència al paradigma narratiu com punt d’exercici professional juntament amb la 
fisioteràpia basada en l’evidència. 
 
Sense res més en particular, es dona per tancada l’Assemblea a les 20.30 h. 
 

Vist-i-plau degà Secretari 

     
     
Ramon Aiguadé i Aiguadé                                                                       Daniel Jiménez Hernández 


	ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DEL COL LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

