
 

 
 
 

ACTA 50a ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 

 

Celebrada a la seu col·legial de Barcelona, amb format híbrid, el dia 24 de novembre 
de 2021 a les 19.00 h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia: 

 
 

1. Presentació del Programa d’activitats 2022 
2. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2022 
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del Reglament de Societats 

professionals del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
4. Precs i preguntes  

Hi assisteixen: 

Núm. col Nom Cognoms 
6450 Ana Tapia Gallego 
56 Juan Vicente Lopez Diaz 
9655 Iván Marín Rosal 
6314 Alejandra Aros 
2612 Ismael Martí Terradas 
1771 Silvia Quiñonero Gómez 
11046 Cristina Adillón Camón 
7735 Cinta Mestre Pedret 
3820 Ramon Aiguadé 
2746 Luciana Moizé 
57 Daniel Jiménez 
11426 Mayte Serrat 
12088 Marlen Moreno 
2023 Daniel Freixes 
409 Alfons Mascaró 
2612 Ismael Martí 
8250 Lluís Soto 
1550 Yolanda Castellano 
25 Antoni Cabot Hernandez 
11990 Pau Farrés Godayol 
12264 Sergio Barbero González 
12434 Mirari Ochandorena Acha 
13536 Inés Llasat Miró 
13668 Elena Gutiérrez Romero 
15606 Alejandro Montesinos Vivancos 
1550 Yolanda  Castellano 
715 Teresa Serra 
11162 Clara Bergé 
   

 



 

 
El degà dona la benvinguda als assistents presencials, als que hi assisteixen en línia 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 50a 
Assemblea del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC). Recordar que, per aconseguir 
que l’acte fos més àgil, fomentar la participació i deixar més espai de temps per al debat, previ 
a l’assemblea s’havia publicat al web del Col·legi la documentació i els vídeos amb la presentació 
de les activitats i del pressupost 2022. Seguidament dona la paraula al secretari. 

 
El secretari informa del nombre total de inscrits i de les delegacions de vot, degudament 
presentades per l’assemblea, d’acord amb el reglament específic per a aquesta assemblea de 
caràcter híbrid. 

 
 

Delegació de vot: 
 
Col·legiat 

 

Núm. 

 

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

Jaume Siurana 5742 Clara Bergé 11162 

Lourdes Moure 1401 Ramon Aiguadé 3620 
Jessica Gallego  9598 Luis Soto 8250 
Mayder Sánchez 9699 Mayte Serrat 11426 
Silvia Rosas  612 Alfons Mascaró 409 
Gloria Grau 10156 Marlen Moreno 12088 

 

El secretari llegeix l’ordre del dia i explica que hi haurà tres votacions: quota col·legial del 
2022, pressupostos 2022 i ratificació, si s’escau, del Reglament de Societats Professionals del 
CFC. 
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 presència i comença a detallar el 
primer punt de l’ordre del dia 

 
1. Presentació del Programa d’activitats 2021 

 
El degà explica els trets més importants del programa presentat per la Junta de Govern, 
indicant que s’ha explicat àmpliament a través del vídeo que tenien a disposició tots els 
assistents. El programa té quatre grans objectius: la divulgació de la fisioteràpia entre la 
societat, el col·lectiu de fisioterapeutes, l’Administració i el propi Col·legi. 
 
Pel que fa a la divulgació de la fisioteràpia, va indicar que es posa en marxa el projecte Salut 
a les Escoles, un programa per explicar als nens i nenes d’entre 8 i 10 anys com n’és 
d’important adquirir hàbits de vida saludable, evitar el comportament sedentari i realitzar les 
pautes mínimes d’exercici físic recomanables. També està previst realitzar una aposta 
comunicativa estratègica amb un campanya al mobiliari urbà, així com ampliar la nostra 
presència a mitjans de comunicació per fer difusió de la professió. 
 
Un altre dels objectiu envers la societat del programa col·legial són els projectes de caire social 
i, en aquest sentit, destaquem la continuïtat de les recaptacions solidàries en les jornades i 
diferents actes del Col·legi, la col·laboració amb l’AECC així com amb DEBRA-Pell de Papallona. 
 



 

 
 
Un altra gran aposta col·legial per a aquest 2022 és la transparència, i en aquest sentit, el 
degà va explicar que, com fins ara, els ajuts CFC (formació, recerca...) es faran públics amb 
nom i cognoms i no de forma anònima. 
 
Al respecte de la formació per al 2022 destaca el retorn del l’FTP22, el Congrés Internacional 
de Fisioteràpia que estava previst poder realitzar al 2020. També indica que, de la mateixa 
manera que s’ha fet aquest any amb la Jornada d’Esport, les tres grans jornades col·legials es 
descentralitzaran i tindran lloc a diferents punts de Catalunya. En aquest sentit anuncia noves 
jornades i activitats: Pràcticum, Meet&Science i Jornada Interuniversitària per a estudiants. 
Una altra aposta important en matèria de formació és la intenció d’abaixar els preus i, en 
concret, indica que la formació en recerca estarà bonificada en gran part. Tanmateix indica 
que es donarà continuïtat i es potenciarà la formació juntament amb el CGCF. 
 
Pel que fa a les bonificacions de quotes col·legials indica que es posarà en marxa la bonificació 
per discapacitat i l’ajut al naixement per als dos fisioterapeutes que comparteixin 
maternitat/paternitat, quan fins ara només en podia gaudir un de sol. De la mateixa manera, 
el degà manifesta que s’està valorant la possibilitat de contractar una assegurança 
d’incapacitat temporal per a aquells fisioterapeutes que tinguin una baixa llarga de manera 
que puguin rebre una aportació econòmica mínima durant el temps que s’estengui la baixa. 
 
En relació a d’altres accions que s’implementaran durant el 2022, va fer referència al programa 
de gestió de centres de fisioteràpia, gratuït per a col·legiats i col·legiades; una nova 
convocatòria d’ajuts a la publicació d’articles, i la posada en marxa d’activitats lúdiques per 
part del Consell Social que, tot i que hi podrà participar tothom, estan pensades perquè aquells 
fisioterapeutes que ja s’han jubilat no deixin d’estar vinculats al Col·legi ni a la professió. 
  
Finalment, el degà va comentar que el 2022 és any d’eleccions, que seran al mes de novembre 
i que, en la mesura que sigui possible, es realitzaran mitjançant vot electrònic, tal i com es va 
fer al 2018. 

 
2. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per al 2022 

 
La tresorera presenta els pressupostos indicant que ja s’ha fet a través del vídeo que tenien a 
disposició tots els assistents i es posa a disposició per respondre i atendre aquelles preguntes 
que els assistents vulguin fer. 
 
Sense cap pregunta, es passa a la votació inicialment de la quota del 2022 que es de 163 euros 
anuals. S’aprova per unanimitat. 
  
A continuació es posa a votació els pressupostos presentats de l’any 2022 i s’aproven per 
unanimitat. 
 
3. Ratificació, si s’escau, del Reglament de Societats Professionals del CFC 
 
El degà presenta aquest punt de l’ordre del dia i dona la paraula al secretari. Aquest manifesta 
la necessitat de crear aquest reglament per donar compliment a la Llei 2/2007, de 15 de març, 
de societats professionals. Sense haver-hi cap pregunta al respecte ni presentació de 
modificació es passa a votació. S’aprova per unanimitat. 



 

 

 

Precs i preguntes 

Sense cap prec ni pregunta entre els assistents, es fa el sorteig entre els inscrits a l’assemblea 
dels bons de formació. En aquest punt, com que els assistents que queden en aquest moment 
i que tenen dret a gaudir del sorteig són 9, se sol·licita a l’assemblea poder augmentar la 
quantitat total a repartir en 900 euros i repartir-ho a 100 euros per assistent. S’aprova per 
unanimitat. 

 
 

Sense res més en particular, es dona per finalitzada l’assemblea a les 19.35 h. 

Vist-i-plau degà Secretari 

 
 
 
 

Ramon Aiguadé Aiguadé Daniel Jiménez Hernández 
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