
 
 
 

 

 
ACTA XXVIII ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 

COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 
 
 
Celebrada a la seu del Col·legi, el dia 16 de desembre de 2010, a les 20.00 hores en segona 
convocatòria, amb el següent ordre del dia: 
 
 

1. Programa d’activitats per a l’any 2011. 
 

2. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2011. 
 

3. Informes Junta de Govern.  
 

4. Precs i preguntes. 
 

 
Hi assisteixen: 
 
Francesc Escarmís Costa Col. 0022 Manel Domingo Corchos Col. 2204 
Ricard Corgos Cervantes Col. 1136 Gabriel Liesa Vivancos Col. 1592 
Montserrat Inglés Novell Col. 0892 Martí Armengol Puiggròs Col. 0849 
Santos Sastre Fernández Col. 0016 Ma Belén Mas Vello Col. 510 
Silvia Quiñonero Gomez Col. 1771 Javier Crespo Sanz Col. 3841 
Jordi Artigas de Castro Col. 0005 Juan Vicente López Díaz Col. 0056 
Lluis Puig Torregrosa Col. 1440 Ma Ángeles Arenillas Pérez Col. 2243 
Jose Antonio Rey Adan Col. 2391 Elena MOntiel MOrillo Col. 4147 
Fernando Ruiz Lotero Col. 6396 Juan Torras Tort Col. 6573 
Carlos Antonio Zárate Tejero Col. 9142 Efrain Andrade León Col. 9183 
 
 
Hi assisteixen, amb veu però sense vot, l’assessor jurídic, Sr. Ramon Figueras, i  l’assessor 
fiscal, Sr. Salvador Rodríguez. 
 
S’inicia a les 20.05 h amb la benvinguda als assistents per part del degà, en Francesc 
Escarmís. Tot seguit el secretari, Ricard Corgos, llegeix l’ordre del dia de l’Assemblea i explica 
als assistents el seu funcionament. A continuació cedeix la paraula al degà, que inicia el 
primer punt de l’ordre del dia. 
 
1.- Informe de les activitats per al 2011 
 

El degà inicia la presentació de la planificació de les activitats programades per al 2011 amb 
el suport del vicedegà, Manel Domingo, i del secretari, Ricard Corgos. 

 
1. Apropament al Col·legiat. El degà informa que és una qüestió molt important per 

aquesta Junta. 
 

 Continuació de la planificació de les visites a les capitals de comarca: Manresa, 
Vilanova i la Geltrú, Olot, la Seu d’Urgell, Sabadell / Terrassa. 



 
 
 

 

 Visita a diferents hospitals, per contactar amb les diferents experiències que es 
viuen a cada hospital. 

 Assemblees itinerants: Seguint el compromís de la Junta, el degà informa que la 
propera assemblea serà a Lleida, el maig 2011.  

 
2. Comissions Col·legials 

 

 Consolidar les comissions existents. Informa que existeixen 12 comissions; la 
darrera, la d’Atenció Primària. 

 Treball intercomissió. 
 Comissió Neurologia. Informa que es crearà en el moment que presentin el seu 

treball de l’ictus. 
 

3. Seccions Territorials 
 

 Consolidació de les Seccions amb una seu pròpia. Informa que el proper any 
esperem inaugurar la de la Secció de Tarragona. 

 Progressar amb la implantació de serveis al col·legiat: assessories, formació, 
jornades. Es pretén que es pugui realitzar la mateixa formació i activitats que a la 
seu col·legial. 

 Dinamització de les relacions amb altres institucions i societat civil del seu àmbit 
territorial. 

 
4. Grups d’Interès 

 

 Consolidació i dinamització dels Grups existents. Informa que actualment hi ha 5 
grups. 

 Creació de nous Grups. Informa que es realitzaran en zones on no hi hagi 
cobertura per part de la Secció. 

 
 

5. Grups de Treball 
 

 Presentació de la guia d’actuació davant de l’ictus del Grup de Treball d’AVC. 
 Presentació de la guia de Fisioteràpia aquàtica del Grup de Treball de Fisioteràpia 

Aquàtica. 
 

6. Relacions institucionals 
 

 Vinculació amb l’IES. Entenem que és un pes important dins el Departament de 
Salut i ja hi tenim relació, dins el Consell Català de Formació Continuada. 

 Vinculació amb el DASC (Departament d’Acció Social i Ciutadania). 
 Participació en el desenvolupament del Pla director de  l’Aparell Locomotor. 

S’informa de les accions que, des de la Junta, s’han realitzat per arribar a la 
situació actual. 

 Participació en d’altres plans del Departament de Salut. 
 Reforç relació CFC/SCBF. 

 
El degà cedeix la paraula al vicedegà, en Manel Domingo, per continuar amb la presentació 
de les activitats. 
 
 



 
 
 

 

7. Formació 
 

 Consolidar un cicle formatiu estable a les Seccions Territorials i Grups d’Interès. 
Informa que actualment totes les Seccions i quasi tots els Grups d’Interès, han 
realitzat algun tipus d’activitat formativa durant aquest any. 

 Ampliar l’oferta formativa del Col·legi. 
 Inici de la formació en línia. Informa que serà gratuïta i podrà ser utilitzada per 

tots els col·legiats, i que està previst que comenci amb un curs en cooperació. 
 Inici seminaris pràctics. S’està dissenyant un seminari d’unes tres hores, amb una 

hora màxima de teoria. Seran seminaris gratuïts i que volem que es desenvolupin 
arreu del territori. 

 Jornada pràctica de geriatria. Mes de maig. 
 Jornada col·legial de Fisioteràpia. Mes de novembre. 

 
8. Responsabilitat social 

 

 Dotació econòmica per naixement. Rebaixa de quota. 
 Implantació Projecte salut escolar. El projecte es començarà treballant juntament 

amb sindicats, professorat i estaments relacionats. 
 Implantació Tastets de Fisioteràpia. 
 Impuls d’un sindicat de fisioterapeutes i Ciències de la Salut. Volem facilitar la 

creació d’un sindicat que pugui agrupar els fisioterapeutes, i afegir més endavant 
d’altres professionals de la salut amb una vinculació a la nostra professió. 

 Impuls d’una associació de centres. 
 Lideratge d’un projecte de cooperació solidari.  

 
9. Servei d’Orientació Laboral. 

 

 Consolidació del servei.  
 Oferta formativa en millora personal i cerca de feina. 
 Oferta formativa de creació de centres i consolidació del negoci. 
 Cicle de xerrades professionals. 

 
10.  Temes d’interès prioritari. Informa que els temes són les línies que la Junta vol 

treballar aquest any. 
 

 Fisioteràpia en geriatria. 
 Fisioteràpia en el medi aquàtic. 
 Fisioteràpia i les TIC. 
 Fisioteràpia i la incontinència. 
 Promoció i prevenció de la Salut. 

 
 
2.- Presentació dels pressupostos. 
 

El degà cedeix la paraula a la tresorera del Col·legi, Montse Inglès, perquè presenti la 
proposta de pressupostos per al 2011. 
 
La tresorera presenta els pressupostos a l’assemblea tot informant que es proposa un 
increment de la quota ordinària d’un 2,55 %, seguint les previsions de l’IPC. Informa que 
seran uns pressupostos de contenció. 
 



 
 
 

 

A continuació el secretari demana si algun membre de l’assemblea vol realitzar alguna 
consulta o resoldre algun dubte. 
 
L’Elena Montiel, com a coordinadora del Curs de Recerca i demana si aquest curs està dins 
els pressupostos. Proposa endegar el curs en dues parts. En Manel informa que en principi la 
recerca està dins els objectius de la Junta i que la Junta està oberta a propostes que es 
vulguin realitzar. 
Es dóna pas a la votació: 
 
Vots a favor: 19 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 1 
 
Els pressupostos presentats per a l’any 2011 queden aprovats per majoria absoluta. 
 
 
3.- Informes Junta de Govern 
 

Es dóna pas al degà, el qual comença informant sobre l’èxit de la Jornada de  Teràpies 
Manuals i del sopar realitzat el passat novembre. 
 
Informa que es va inaugurar la seu de Lleida el passat 11 de desembre. 
 
Informa de la situació actual de les relacions del Col·legi amb el CGCF (Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas), i la nostra desvinculació. Informa de la desestimació del recurs 
que es va interposar al pressupost del 2009 que el CGCF va aprovar, i que s’ha procedit a 
abonar la part que procedia. Des del Col·legi es continua treballant per trobar un punt 
d’encontre amb aquest estament.  
 
Informa sobre el balanç positiu que està donant l’Apropament al col·legiat. 
 
Informa de la reunió que el 3 de desembre es va mantenir amb l’Ordre dels fisioterapeutes 
de França, per establir unes relacions que creiem importants degut a la presència de 
fisioterapeutes catalans al país veí. 
 
Informa que 18 de novembre es va crear el Consell Social, òrgan consultiu del Col·legi. 
 
S’obre un torn de paraula per si algú dels assistents vol preguntar alguna cosa. En no haver-
hi més preguntes es dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
4.- Precs 
 

Comença el prec amb en Juan Lopez demanant sobre el tema del CGCF, els pagaments que 
s’han realitzat a aquest estament i la situació actual de relació existent. El degà i el secretari 
informen que els deutes que existien ja han estat abonats i que actualment no hi som 
presents des d’inicis del 2010, pel que no hi ha cap més deute. 
 



 
 
 

 

En Fernando Ruiz vol saber com afecta al Col·legiat que el CFC no estigui vinculat al CGCF. 
El degà respon que no afecta en res al col·legiat, doncs continua rebent els serveis que 
necessita.  
 
Una vegada finalitzat el punt de precs i preguntes, en Ricard Corgos informa del sistema que 
s’utilitza per aprovar l’acta. En un termini màxim de 20 dies s’enviarà l’acta als assistents 
perquè durant 15 dies puguin donar la seva aprovació o fer modificacions, si escau. Passats 
aquest dies, es tractaran les al·legacions, i en un termini de 20 dies s’enviarà als assistents 
l’acta definitiva. 
 
El degà agraeix a l’assemblea la seva participació i la dóna per finalitzada a les 21.15 hores. 
 
 
 
 
 
Vist i plau degà      Secretari 
 
 
 
 
 
Francesc Escarmís i Costa     Ricard Corgos Cervantes 
 

 Assenyala la casella si dones el vistiplau a l’acta 
 
Escriu aquí els teus comentaris: 
      
 
 
 


