
ACTA 52a ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 

Celebrada a la seu col·legial de Barcelona, en format híbrid, el dia 14 de desembre 
de 2022 a les 18.00 h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia: 

1. Presentació del Programa d’activitats per al 2023 
2. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2023 
3. Precs i preguntes 

Hi assisteixen presencialment: 

Núm. col Nom Cognoms
4 Joaquim Aranda Casanova 
8 Xavier Oliver Casanova 
22 Francesc Escarmís i Costa 
25 Antoni Cabot Hernández 
57 Daniel  Jiménez Hernández 
409 Alfons Mascaró Vilella 
463 Enric Sirvent Ribalda 
787 Jordi Vilaró Casamitjana 
1601 Ingrid Güémez Cifuentes 
1771 Silvia Quiñonero Gómez 
2023 Daniel Freixes Garcia 
2181 Carme Sánchez Mato 
2612 Ismael Martí Terradas 
3820 Ramon Aiguadé Aiguadé 
6243 Yolanda Sánchez Retamero 
6450 Ana Tapia Gallego 
8224 Anahí Castilla Catalán 
8250 Luis Soto Bagaria 
11045 Cristina Adillón Camón 
11162 Clara  Bergé Ortínez 
12088 Marlen Moreno Martínez 



Es connecten de manera online: 

Núm. col Nom Cognoms
715 Ma Teresa Serra Argerich 
2643 Sílvia Solé Cases 
2645 Roser Alfonso Pernias 
5742 Jaume Siurana Botargues 
9655 Iván Marín Rosal 
10575 Sara  Andrés Granyó 
11938 Maria Magdalena Oter Horrillo 
12434 Mirari Ochandorena Acha 
14278 Javier Jerez Roig 
15987 Miquel Vidal Franquet 

El degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC), el doctor Ramon 
Aiguadé, dona la benvinguda als assistents presencials, als que assisteixen en línia i 
als membres de la Junta de Govern presents a la seu social.  

El degà sol·licita als assistents el permís perquè el Sr. Joan Sánchez, assessor fiscal 
i laboral de Barcelona; el Sr. Antoni Cudós, assessor jurídic del Col·legi, i la Sra. 
Helena Cabot, responsable del Departament Financer, puguin estar presents a 
l’Assemblea. 

Presenta els membres de la nova Junta de Govern, als quals agraeix la seva 
implicació i l’assumpció del repte durant els propers quatre anys i dona les gràcies a 
la Junta sortint pel treball.  

Presenta la 52a Assemblea del CFC recordant que l’Assemblea és l’òrgan de 
participació de totes les col·legiades i col·legiats on es prenen les decisions més 
importants. Per aconseguir que l’acte sigui més àgil, fomentar la participació i deixar 
més espai de temps per al debat, previ a l’Assemblea es va publicar al web del 
Col·legi la documentació i els vídeos amb la presentació de les activitats i del 
pressupost per al 2023.  

Informa del nombre total d’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. col·legiat Delega el vot en (nom i núm. col·legiat)
Lourdes Moure Romero 1401 Ramon Aiguadé Aiguadé, 3820 
Núria Subirà i Roca 4396 Yolanda Sánchez Retamero, 6243 
Luciana Moizé Arcone 2746 Cristina Adillón Camón, 11046 
Gemma Prat 1971 Marlen Moreno Martínez, 12088 
Miquel Barbany 7201 Lluis Soto Bagaria, 8250 
Diana Muñoz 4422 Carme Sánchez Mato, 2181 
Ester Masferrer 1875 Alfons Mascaró Vilella, 409 
Gemma Font 1872 Jordi Vilaró Casamitjana 787 



El degà llegeix l’ordre del dia i explica que hi haurà dues votacions: quota colꞏlegial 
del 2023 i pressupost per al 2023. Agraeix a les colꞏlegiades i colꞏlegiats la seva 
presència i comença a detallar el primer punt de l’ordre del dia. 

1. Presentació del Programa d’activitats per al 2023

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 hi havia a 
disposició de 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, indica que hi ha una continuïtat del  
projecte de 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.  

Es vol apostar per una ferma campanya de divulgació dirigida a la ciutadania perquè 
es visita el fisioterapeuta un cop a l’any. S’aposta per la creació del Grup de Treball 
de Comunicació i Divulgació, el Grup de Treball en Exercici Terapèutic i el Grup de 
Treball en Salut Mental. 

Es vol potenciar el projecte de xerrades als ajuntaments, consells comarcals, 
diputacions... El mes d’octubre estarà especialment dedicat a parlar de la fisioteràpia 
(DIFT). Es continuarà amb la columna setmanal a "L’Esportiu" i se seguirà incidint en 
la nostra presència en premsa local i amb la potenciació de la fisioteràpia a la 
premsa generalista. 

Iniciarem un nou projecte de cicle de xerrades per a la gent gran, realitzat a través 
del Consell Social. 

Un altre dels objectius del programa colꞏlegial envers la societat són els projectes de 
caire social. Continuem colꞏlaborant amb l’AECC, l’associació DEBRA, Fisios Mundi, 
La Marató de TV3... Continuaran les recaptacions solidàries amb les activitats 
colꞏlegials i el projecte d’exclusió social amb la Fundació Arrels i el Casal d’Infants 
del Raval.

Pel que fa a la transparència, seguim amb les decisions preses anteriorment: 
resolucions d’ajuts amb nom i cognoms dels beneficiaris, acords de la Junta de 
Govern i Permanent al web i per llista de distribució i el Colꞏlegi en xifres.

L’objectiu envers el col·lectiu de fisioterapeutes fa referència a la formació per al 
2023, als ajuts socials, reconeixements colꞏlegials, treball de dignificació de la 
professió, noves assessories i serveis, aplicació de noves tecnologies i més 
participació colꞏlegial. 



Centrant-nos en la formació, plantegem les jornades colꞏlegials de Geriatria i Esport, 
afegint les jornades de Vestibular i de Neurologia. A més, es portarà a terme la II 
Jornada Nacional de Fisioteràpia en Atenció Primària (AEF) i jornades al territori 
(Transpirinenca, Terres de l’Ebre, Eix Transversal i Catalunya Central). 

Alguna formació considerada prioritària o estratègica serà bonificada al 100 %. El 
CFC també ofereix ajuts a la formació i ajuts per a l’assistència al WPT Congress de 
Dubai. A la darrera Junta de Govern es van aprovar els tres temes d’interès prioritari: 
vestibular, dolor persistent i atenció primària. S’obtindrà una puntuació addicional en 
quant als ajuts a la formació i la recerca si els temes estan relacionats amb algun 
dels citats anteriorment. 

Pel que fa als ajuts socials, hi haurà bonificacions de quotes colꞏlegials per a 
discapacitats, famílies nombroses, aturats, jubilats i ajuts a la natalitat. Les 
colꞏlegiades i colꞏlegiats disposen d’una assegurança universal de vida i d’una 
assegurança de responsabilitat civil. 

En relació al reconeixement als colꞏlegiats, a la Nit de la Fisioteràpia es continua 
oferint el Premi June Nystrom i premiant el Fisioterapeuta de l’any, als doctors i 
doctores, als millors expedients acadèmics, als jubilats i jubilades. Seguirem fent 
reconeixement als projectes solidaris i als ajuts a la recerca. Aquest any es va 
realitzar un reconeixement als 10 millors expedients dels colꞏlegiats que van aprovar 
les oposicions convocades l’any 2018 i resoltes durant el 2022. A més, obsequiarem 
amb un pin pels 25 anys de colꞏlegiació. Per finalitzar, també es va realitzar un 
reconeixement a la Junta sortint. 

Respecte al treball de dignificació de la professió, cal potenciar l’Observatori de 
Gènere, millorar les accions dirigides a la lluita contra l’intrusisme, realitzar accions 
per aconseguir més places a la sanitat pública (s’incorporaran 366 fisioterapeutes 
durant el 2022-2023) i accions per millorar les condicions laborals en geriatria i 
l’esport. 

Continuem amb els serveis d’assessorament fiscal, laboral, jurídic i de recerca, de 
manera presencial i en línia a totes les seccions territorials. S’aposta per la 
potenciació de l’assessoria del Servei d’Orientació Laboral així com un nou servei 
d’assessoria en d’altres àmbits i de recollida de residus. 

S’aposta per les noves tecnologies oferint serveis gratuïts amb el programa de gestió 
de pacients (horafisioterapeuta.cat), amb la continuïtat del servei de confecció de 
pàgines web gratuïtes, amb la plataforma de programes d’exercici terapèutic en 
català (ProEt), amb l’eina de control del procés de recuperació de pacients (Rehub), 
amb el programa de divulgació científica per a fisioterapeutes (Physiociencia) i amb 
la plataforma d’exercici terapèutic (Fyxbody). 

Volem més participació colꞏlegial a les Assemblees amb diferents activitats (sorteig 
de xec regal per a la formació, material o llibres, pica pica...), activitats lúdiques i 



socials (assistència a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona...) i activitats 
conjuntes amb TV3. 

Pel que fa als objectius envers l’Administració, s’aposta per enfortir la relació amb 
la Generalitat amb el treball d’implementació de fisioterapeutes a la sanitat pública, 
l’elaboració del Pla de Rehabilitació a Catalunya, el treball en la Llei de l’esport i 
diversitat funcional, el treball de la fisioteràpia en geriatria i el treball en el Sistema de 
Reacreditació professional.  

A la Nit de la Fisioteràpia es va aconseguir una gran representativitat del 
Departament de Salut amb l’assistència del conseller Balcells, de la secretària de 
Salut Pública de Catalunya, la Dra. Carmen Cabezas, i amb el director estratègic 
d’Atenció Primària i Comunitària de Catalunya, el Dr. Rafa Ruiz. 

El CFC continuarà, durant el 2023, presidint el Consell Tècnic de la Fisioteràpia a 
Catalunya, juntament amb la Societat Catalano-Balear. 

Crearem sinergies amb diferents partits polítics, sindicats, patronals i entitats, 
mitjançant espais de debat i trobada amb l’Administració per aconseguir 
compareixença a la Comissió de Salut, promoure la creació d’un sindicat de 
fisioteràpia, assistint a diverses reunions (Comissió de Salut, Comissió de Treball, 
Afers socials i famílies del Parlament, sindicats i patronals). 

Proposar i participar en els plans pilots amb el CatSalut (Pla Pilot en Atenció 
Primària amb la proposta de l’accés directe al fisioterapeuta de Primària, estudi de 
nous plans pilot) i treballar juntament amb la Intercolꞏlegial (relació periòdica amb 
altres colꞏlegis professionals, Comissió de Dones i Igualtat, participació en la 
Sectorial de Salut, Sectorial Social, d’Ensenyament i Humanitats, Taula Lletrada, 
Taula Tècnica, servei de pauses actives per a colꞏlegis sanitaris, jornada conjunta 
amb el CODINUCAT), amb el CGCF (treball per a les especialitats de fisioteràpia, 
Llei del medicament en fisioteràpia, campanyes de divulgació conjuntes, programa 
de Qualitat, curs d’Activitat Física Terapèutica en línia i gratuït, participació en 
diferents comissions de treball, posicionaments en àmbits d’exercici professional i en 
la fisioteràpia en animals) i amb l’AEF (organització conjunta de la IV Jornada 
Nacional de Fisioterapia en Atención Primaria). 

En quant als objectius envers el CFC, ens proposem revisar i actualitzar els estatuts 
del CFC (Dani Jiménez i Antoni Cudós) i hauran de ser aprovats en Assemblea 
extraordinària. 

Volem realitzar una proposta de futur amb una reorganització de les comissions, 
grups d’interès, grups de treball i seccions del CFC. Es proposa l’elaboració de guies 
de pràctica clínica (covid persistent...), reunions itinerants, formació, divulgació, 
assessorament a colꞏlegiats i ciutadania... Es vol promoure la participació activa 
(activitats dins les assemblees, relacions amb colꞏlegis veïns, welcome pack per a 
nous colꞏlegiats i presència del Colꞏlegi a tot el territori). 



El CFC fa una aposta ferma per potenciar la fisioteràpia científica amb ajuts a la 
publicació d’articles, a la recerca i l’assistència a congressos, potenciació del Meet & 
Science, Jornada de Doctorats interuniversitària (Jordi Vilaró), continuïtat de la 
plataforma Physiociencia, Grup d’Universitats, revista científica i sinergies amb 
societats científiques. 

Seguim amb la continuïtat de les activitats del Consell Social, amb la seva implicació 
i participació activa en el CFC, amb l’objectiu de proporcionar, a les jubilades i 
jubilats, un vincle amb el CFC i amb la professió. Es realitzaran activitats de lleure 
per a jubilats i jubilades (exposicions, conferencies...), reunions periòdiques, 
informes, xerrades per a la gent gran, redacció del llibre d’Història de la Fisioteràpia 
Catalana... 

I per finalitzar aquest apartat, en quant al compromís amb la sostenibilitat, el CFC es 
proposa disminuir el número de Noticiaris de Fisioteràpia anuals en format paper i 
passar de 6 a 5. D’aquesta manera, el Noticiari de juliol-agost tindria un format online
amb la voluntat de passar en un futur a un format digital, per aconseguir un important 
estalvi econòmic i un món més sostenible. 

El degà obre el torn de paraula sense intervenció de cap dels assistents. Dona la 
paraula a la tresorera del CFC, per a la presentació del segon punt de l’ordre del dia. 

2. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per al 2023 

La tresorera, la Sra. Marlen Moreno, presenta els pressupostos indicant que ja s’ha 
fet a través del vídeo penjat al web del CFC i que tots els colꞏlegiats i colꞏlegiades 
han pogut veure i es posa a disposició dels assistents per respondre i atendre 
aquelles preguntes que li vulguin formular.  

La Sra. Marlen Moreno obre el torn de paraula sobre aquest apartat. 

El Sr. Francesc Escarmís pregunta, en relació al pressupost per al 2023, si es 
destinarà una partida a l’intrusisme. 

El degà respon que, dins del pressupost del 2023, no hi ha un apartat definit amb 
aquest concepte, però que hi hauran diners destinats a l’intrusisme (de la mateixa 
manera que s’ha realitzat al 2022). Explica la importància de treballar en contra de 
l’intrusisme de manera assertiva. 

El degà dona la paraula a la vicesecretària del CFC, la Sra. Carme Sánchez, qui 
explica la dinàmica del sistema de votació per garantir el vot. 

En primer lloc, es realitza la votació de la quota del CFC del 2023, que és de 163 € 
anuals. S’aprova per unanimitat.  

A continuació, es passa a la votació dels pressupostos presentats per a l’any 2023 i 
s’aproven per unanimitat.  



Posteriorment a les votacions, el degà dona la paraula al doctor Enric Sirvent per a 
la presentació del projecte del llibre de la Història de la Fisioteràpia catalana. Aquest 
projecte té una durada prevista de 3 anys i estarà finançat pel CFC. 

3. Precs i preguntes  

El degà procedeix al torn de precs i preguntes. 

No hi ha cap intervenció per part dels assistents. 

Finalment, es realitza el sorteig del fons de formació entre els inscrits a l’Assemblea. 
La Roser Alfonso explica com es portarà a terme el sorteig dels tres xecs regal, amb 
valor de 150, 100 i 50 €. Queden exclosos els integrants de la Junta de Govern i el 
personal del CFC. S’hi inclouen la resta de professionals que hi ha assistit 
presencialment i de forma telemàtica. S’atorguen els premis a: 

- Miquel Vidal Franquet: 150 € 
- Enric Sirvent Ribalda: 100 € 
- Francesc Escarmís Costa: 50 € 

El degà dona la paraula a la vicesecretària que explica el procediment per aprovar 
l’acta. 

Per finalitzar, el degà agraeix la participació de tots els assistents a l’Assemblea i 
convida tothom al posterior pica-pica, torronada i copa de cava. 

Sense res més en particular, es dona per finalitzada l’Assemblea a les 20.00 h.  

Vist-i-plau  

Degà        Secretària 

Ramon Aiguadé Aiguadé       Cristina Adillón Camón 


