
 

 
 
 

ACTA 48A ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 

 

Celebrada a la seu col·legial de Barcelona, via online, el dia 17 de desembre de 2020 a 
les 19.00 h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia: 

 
 

1. Presentació del Programa d’activitats 2021. 
2. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2021. 
3. Ratificació d’un nou membre com a vocal de la Junta de Govern. 
4. Precs i preguntes. 

Hi assisteixen: 

Núm. Col. Nom Cognoms 
11046 Cristina Adillón Camón 
3820 Ramon  Aiguade 
2646 Roser  Alfonso Pernias  
1924 Judit Amorós Ventura 
4 Joaquim Aranda Casanova 
6314 Alejandra Aros 
12264 Sergio Barbero González 
1002 Judit Batlle Calafell 
1233 Lidia  Boix 
25 Antoni  Cabot 
8752 Ana Maria Casanova Curto 
8224 Anahí Castilla Catalán 
12840 Georgina Domènech García 
2204 Manuel Domingo Corchos 
8412 Marta Escurriola Aragonés 
13382 Alex  Ginés 
57 Daniel Jiménez Hérnandez 
1592 Gabriel Liesa Vivancos 
13536 Inés Llasat Miró 
10604 Nuria Llidó Gil 
56 Juan Vicente Lopez Diaz 
12141 Endika Lozano Larraza 
9655 Iván Marín Rosal 
2612 Ismael Marti Terradas 
5987 Irene Martínez Pérez 
409 Alfons  Mascaró 



 

7735 Cinta  Mestre 
2746 Luciana Moizé 
12088 Marlen  Moreno 
1401 Lourdes Moure Romero 
8 Xavier Oliver Casanova 
10981 Josep Padrós Valls 
8337 Bernat Planas Pascual 
1771 Silvia Quiñonero Gómez 
7302 Azucena Royo Blecua 
6243 Yolanda  Sánchez  
11426 Mayte  Serrat 
8250 Luis  Soto 
6450 Ana Tapia Gallego 
2023 Daniel  Freixes 

 
 
El degà dona la benvinguda als assistents via online i als membres de la Junta de Govern 
presents a la seu social. Agraeix al personal de Secretaria, Administració i Serveis el seu treball. 
Dona la benvinguda al Sr. Joan Sánchez, assessor fiscal i laboral de Barcelona, i al Sr. Antoni 
Cudós, assessor jurídic del Col·legi, i presenta la 48a Assemblea del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya (CFC), donant la paraula als secretari. 
 
El secretari informa del nombre total d’inscrits i de les delegacions de vot degudament 
presentades per l’Assemblea d’acord amb el reglament específic per aquesta Assemblea de 
caràcter telemàtic. 
 
 

Delegació de vot: 
 
Col·legiat/da 

 

Núm. 

 

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

Clara Bergé Ortínez 11162 Lourdes Moure           2612 

Gemma Pampalona Expósito 2801 Yolanda Sánchez        6243 
Laia Monne Guasch 1376 Luciana Moizé             2746 
Maider Sánchez 9699 Mayte Serrat             11426 

 

 
El secretari llegeix l’ordre del dia i explica que hi haurà tres votacions: quota col·legial del 
2021, pressupostos 2021 i ratificació, si s’escau, del nou membre de la Junta de Govern. 
Explica la dinàmica del sistema de votació per garantir el vot i dona la paraula al degà. 

 
El degà, de nou, agraeix als col·legiats i col·legiades la seva assistència indicant que és, sens 
dubte, dubte una de les assemblees amb més participació del CFC. 
 
 
 
 
 



 

A continuació comença a detallar el primer punt de l’ordre del dia: 
 

1. Presentació del Programa d’activitats 2021 
 

El degà presenta el Pla de Govern en quatre blocs per objectius: envers la societat, envers el 
col·lectiu, envers l’Administració i envers el CFC  

 
Objectius envers la societat 
Divulgació de la professió i de la figura del fisioterapeuta 
 Divulgació de la professió i del fisioterapeuta. 30è aniversari de la creació del CFC amb 

els actes de tancament amb el reconeixement de professionals. 
 Grup de Treball de Comunicació i Divulgació. 
 Execució de xerrades i col·laboració amb els ens locals: ajuntaments, Diputació, 

consells comarcals.  
 Mes de la Fisioteràpia: octubre del 2021. 
 Potenciació del canal de TV i de YouTube. 
 Continuar amb la difusió de “12 mesos, 12 consells de salut”, campanya entre diversos 

col·legis de l’estat. 
 Columna setmanal a l’Esportiu i continuar la difusió a premsa local i de comarques.  
 Continuar la difusió de lafisioteràpia.net perquè serveix tant per a la difusió del propi 

col·legiat com per a la població. 
 Potenciar la fisioteràpia a la premsa generalista. 

 
Projectes de caire social 

 Ampliació dels convenis amb les entitats de caire solidari: Fisios Mundi, Ser Madre ser 
Mujer... 

 Col·laboració amb la Marató de TV3. 
 Continuar amb la recaptació solidària de les accions i esdeveniments col·legials. 
 Continuar amb e projecte d’exclusió social amb Creu Roja/Fisios Mundi. 
 Col·laboració amb l’associació DEBRA d’afectats per la malaltia minoritària de pell de 

papallona. 
 
Transparència 

 Acords de la Junta de Govern a la pàgina web i per llista de distribució i canal Telegram. 
 Publicació de les resolucions col·legials amb nom i cognoms dels beneficiaris. 
 Fer més accessible i intuïtiu el portal de transparència: el Col·legi en xifres. 

 
Objectius envers els col·legiats i col·legiades 
Ajuts a la formació i la recerca 

 Nova resolució d’ajuts a la formació i a la recerca per garantir major universalitats dels 
ajuts. 

 Cursos d’activitat física terapèutica gratuïts, del CFC i del Consejo. 
 Formació bonificada al 100% de seminaris tècnics, conferències i cursos a cada secció. 



 

 Nova jornada Practicum, les jornades de les comissions bonificades al 100% per als 
nostres col·legiats, Jornada interuniversitària per a estudiants. 

 Jornades al territori: Transpirinenca, Terres de l’Ebre, Eix Transversal... 
 El CFC jove. 

 
Ajuts socials 

 Ajuts a la natalitat durant el primer any 
 Assegurança de responsabilitat civil 
 Assegurança universal vida 
 Bonificacions aturats, jubilats 
 Ajuts COVID (exclusió, autònoms) 

 
Reconeixements col·legials 
 Premi June Nystrom 
 Fisioterapeuta de l’Any 
 Doctors/es 
 Jubilats/des 
 Millors expedients acadèmics 

 
Treball de dignificació de la professió 
 Potenciació Observatori de Gènere 
 Reactivació Grup de Mútues 
 Grup d’Universitats 
 Grup de Treball d’Intrusisme 
 Nou Grup de Treball de Comunicació i Divulgació 
 Campanya d’intrusisme 
 Grup de Treball de Fisioteràpia en la Sanitat Pública i acció encaminada a la millora de 

les condicions laborals de geriatria 
 

Assessories i serveis 
 Assessories a Catalunya Central 
 Assessoria de recerca 
 Potenciar assessoria del SOL 
 Potenciació LinkedIn CFC 
 Espai networking: recerca de sinergies empresarials... 
 Nou servei assessoria jurídica en línia 
 Nou servei assessoria en altres àmbits 
 Servei de recollida de residus (agulles) 

 
 



 

Aplicació de noves tecnologies 
 Aposta per les noves tecnologies 
 Confecció pàgines web per a autònoms 
 Plataforma de programes d'exercici terapèutic (ProET) en català 

 
Més participació col·legial 
 Assemblees amb activitats 
 Activitats lúdiques i socials 
 Activitats conjuntes amb La Marató TV3 

 
Objectius envers l’administració 
Relació amb els diferents Departament de Generalitat 
 Treball per a la implantació de fisioterapeutes a la Sanitat Pública 
 Grup de Treball de Fisioterapeutes a la Sanitat Pública 
 Treball Llei de l’esport i diversitat funcional 

 
Relació amb els diferents partits polítics, sindicats, patronal i entitats 
 Creació d’espais de debat i trobada amb l’Administració 
 Promoure la creació d’un sindicat de Fisioteràpia 
 Reunions amb representants de la Comissió de Salut i la Comissió de Treball, Afers 

Socials i Famílies del Parlament i de cada partit polític 
 Promoure reunions periòdiques amb sindicats i patronals 

 
Plans Pilot amb el CatSalut 
 Inici dels plans pilot en Atenció Primària 
 Estudi de nous plans pilot 

 
Atres plans pilots 
 Projecte Nou Barris (quan es pugui desenvolupar presencialment) 
 Fisioteràpia en vaginoplàsties (processos de transició de gènere) 

 
Treball conjunt amb la Intercol·legial 
 Comissió de Dones i Igualtat 
 Sectorial Social, Ensenyament i Humanitats 
 Sectorial Salut  
 Taula Lletrada 
 Taula Tècnica 

 
 
 



 

Treball amb el Consejo General del Consejo de Fisioterapeutes  
 Campanyes de divulgació 
 Programa de Qualitat (FisioQ) 
 Curs d’AFT en línia i GRATUÏT 
 Participació en comissions diverses 
 Continuació treball per a especialitats de Fisioteràpia 
 Posicionaments en àmbits d’exercici professional 
 Posicionament Fisioteràpia en animals 
 Llei del Medicament en Fisioteràpia 

 
 
Objectius envers el CFC 
 
Comissions, grups d’interès, treball i seccions 
 Realització de formació al territori 
 Presència al territori: divulgació, jornades solidàries, etc. 
 Realització guies d’actuació 
 Assessorament a col·legiats i ciutadania 
 Juntes de govern itinerants i coincidint amb activitats al territori 
 Reactivació de Grups d'Interès 

 
Promoure la participació activa 
 Assemblees amb activitats prèvies o posteriors 
 Relacions amb col·legis veïns: Ordre francesa, Andorra, Aragó, València... 
 Presència del Col·legi a tot el territori del país 

 
Potenciació de la Fisioteràpia Científica 
 Continuar els treballs del Grup d’Universitats 
 Revista científica 
 Sinergies amb societats científiques 
 Promoció d’I+D+i 
 Pint of science 
 Tardes amb... 
 De fisioterapeuta a fisioterapeuta 

 
Ampliació i reactivació del Consell Social 
 Incorporació nous membres 
 Reunions periòdiques 
 Noves responsabilitats derivades dels nous estatuts. 

 



 

A continuació el degà informa dels temes d’interès per al 2021, que són: 
 Exercici Terapèutic 
 Geriatria 
 Atenció Primària 
 COVID-19 

 
2. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per al 2021 

 
La tresorera detalla cadascuna de les partides pressupostàries dels comptes col·legials que 
s’han posat a disposició dels inscrits amb anterioritat. 

 
S’obre el torn de debat entre els assistents sobre els aspectes dels comptes col·legials. Sense 
paraules es passa a la votació de la quota ordinària per l’any 2021, que s’aprova per unanimitat. 
A continuació es posen a votació els pressupostos presentats de l’any 2021 i s’aproven per 
unanimitat. 
 
3. Ratificació , si s’escau, nou membre de la Junta de Govern 
 
El degà presenta un nou membre de la Junta de Govern per a la ratificació a l’assemblea. L’Àlex 
Ginés actualment es coordinador de fisioteràpia en l’hospital Vall d’Hebron i portarà en endavant 
els treballs de la Junta de Govern relacionats amb el sistema públic de salut i la Fisioteràpia. 
 
Es trasllada la votació a l’assemblea i s’aprova amb 39 vots a favor i 2 abstencions. 

Precs i preguntes 

El Sr. Gabriel Liesa, col. 1592, pregunta sobre els treballs de la Junta de Govern al voltant de 
la Fisioteràpia en geriatria i la necessitat d’avançar en la millora de les condicions professionals, 
tant laborals com competencials, dels col·legiats i col·legiades que treballen en aquest àmbit. 
En aquest sentit s’ofereix per la seva participació en aquells grups de treballs i accions que la 
Junta consideri. 

Tanmateix, pregunta sobre l’estat actual de la creació del sindicat de fisioterapeutes, si és en 
base als estatus que en el seu dia es varen facilitar des del Col·legi, si és un nou model i quina 
vinculació tenen amb grups de nivell estatal que tenen el mateix objectiu. 

El degà respon que l’àmbit de la geriatria és estratègic per a la Junta de Govern i, per aquest 
motiu, s’han mantingut reunions amb l’Administració per pressionar i traslladar la proposta 
d’equiparar els sous del professionals de la Fisioteràpia d’aquest àmbit als altres àmbits de la 
Fisioteràpia. Així ha estat la nostra actuació i la del futur d’aquesta Junta de Govern. Agraeix i 
pren nota de la predisposició a la seva participació envers aquest treball de la Junta de Govern. 

En quant a la creació del Sindicat de Fisioterapeutes manifesta que el CFC pot facilitar la seva 
constitució, però que en cap cas, pot ser part de la mateixa, ja que tenen àmbit competencials 
diferents. Sí que la Junta de Govern facilitarà la constitució i els sistemes de la mateixa i és 
coneixedor de què s’està actualitzant la proposta d’estatuts que es va treballar anteriorment 
des del CFC per poder iniciar aquest procés. 

El Sr. Manel Domingo. col. 2204, manifesta, en primer lloc, el suport a la Junta de Govern pel 
treball realitzat en aquests difícils moments de la pandèmia. Seguidament planteja la qüestió 
del Consejo General. En aquest sentit, indica que els representats del CFC ho són com a 



 

“consejeros” del Consejo, i que, per tant, més enllà d’aspectes comuns que, com a Col·legi, cal 
defensar, sí que hi ha posicionaments que són de caire individual. Per tant, manifesta la 
necessitat de què es facin públiques les votacions dels “consejeros” del CFC en les votacions de 
les assemblees del Consejo. 

A continuació es fa el sorteig, entre els inscrits a l’Assemblea, dels xecs-regal destinats a 
formació i el resultat és: 

 

Col. 12141 Endika Lozano 300€ 

Col. 10604 Núria Llidó 200€ 

Col. 1401 Lourdes Moure 100€ 

 
 
 
 
 

Sense res més en particular, es dona per finalitzada l’assemblea a les 21.15 h. 

Vist-i-plau degà Secretari 

 
 
 
 

Ramon Aiguadé Aiguadé Daniel Jiménez Hernández 
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