ACTA XLIV ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

Celebrada a la seu col·legial de Barcelona, carrer Segle XX, 78, el dia 22 de desembre
de 2018 a les 12.00 h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Presentació del Programa d’activitats 2019
Presentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos del 2019
Creació de noves seccions territorials
Precs i preguntes

Hi assisteixen:
Ramon Aiguadé
Luciana Moizé
Daniel Jiménez
Mayte Serrat
Cinta Mestre
Marlen Moreno
Yolanda Sánchez
Daniel Freixes
Alfons Mascaró
Ismael Martí
Lluís Soto
Yolanda Castellano
Gabriel Liesa
Ana Tapia
Irene Martínez
Joan Sala
Montse Baños
Roberta Ghedina
Francesc Escarmís
Antonio Moreno

3820
2746
57
11426
7735
12088
6243
2023
409
2612
8250
1550
1592
6450
5987
1708
138
58
22
198

Mohammed Tajjiou
Anna Navarro
Juan López
Cristina Molas
Rosa Garcia
Cristina Juvanteny
Cristina Font
Cristina Rivera
Ferran Garcia
Àngels Pera
Núria Montesinos
David Barranco
Juan Carlos Escolà
Roser Alfonso
Lourdes Moure

7849
11636
56
10020
5324
11773
3880
8928
1393
1446
152
8971
1014
2646
1401

El secretari dona la benvinguda als assistents, 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 44
Assemblea del Col·legi que se celebra 1 mes i 1 dia després de prendre possessió, el 21 de
novembre, la nova Junta de Govern com a resultat del procés electoral.
A continuació, el secretari demana als assistents si porten delegació de vot d’acord amb l’art.
39.2 El vot es pot exercir per delegació escrita a favor d'un altre col·legiat. Només
s'admet l'emissió d'un vot per delegació per tal de poder-ho verificar i fer la
recollida pertinent.

I indica que els col·legiats amb vot delegat presentin la delegació de vot a la Mila Capel,
membre de la secretaria del Col·legi, per a la seva verificació.
Delegació de vot:
Col·legiat
Ramon Aiguadé
Cinta Mestre
Marlen Moreno
Yolanda Sánchez
Alfons Mascaró
Lluís Soto
Ismael Martí
Luciana Moizé

Núm.
3820
7735
12088
6243
409
8250
2612
2746

Vot delegat (nom i núm. de col·legiat)
Luis Llurda
12882
Marta Escurriola
8412
Neus Torrella
2152
Diana Muñoz
4422
Gemma Prat
1971
Núria Crespo
5469
Jesús Almazán
12673
Cristina Herrera
11021

El secretari llegeix l’ordre del dia i explica que hi haurà tres votacions: quota col·legial
del 2019, pressupostos 2019 i creació de noves seccions territorials. Explica la sistemàtica de
l’Assemblea General, informant que l’acta s’enviarà als assistents entre els 20 dies següents
laborables. Finalment dona la paraula al degà, Sr. Ramon Aiguadé.
El degà torna a donar la benvinguda als assistents i a continuació inicia el primer punt de
l’ordre del dia.
1. Presentació del Programa d’activitats 2019
El degà saluda i expressa la benvinguda als assistents, al personal de secretaria del Col·legi i
als assessors i es congratula de l’èxit d’assistència i de la bona rebuda de les conferències
prèvies a l’assemblea, com a posada en marxa d’un dels programes de la Junta de Govern
que ja comença a instaurar-se. Explica que la data de convocatòria de l’assemblea té lloc en
una data molt propera a les festes, però que la necessitat de realitzar l’assemblea i el mes i
un dia de la nostra presa de possessió com a Junta, no donava més marge de calendari.
El degà agraeix als companys de la Junta anterior aquests darrers anys de treball conjunt,
així com als companys que es van presentar a l’altra candidatura encapçalada per en
Francesc Rubí, doncs significa la voluntat de participar-hi i de millorar el nostre Col·legi.
Explica que a partir d’ara estem tots junts per defensar el Col·legi, els interessos de la
professió i també els interessos dels ciutadans i del nostre país. Expressa que tenim moltes
coses a oferir a la societat i que les hem de saber explicar i plantejar per poder-les dur a
terme en pro de la millora de la nostre societat. Agraeix al personal del Col·legi el seu
acolliment als membres de la Junta de Govern i la facilitat de treball que ens estan donant.
Així mateix, agraeix el suport als membres de la Junta actual, expressa l’orgull d’encapçalar
aquesta Junta de Govern, aquest equip humà que pot aportar molt a la nostra professió i els
hi dona les gràcies per poder ser-hi en aquest moment. El nostre compromís és de dedicació
i de treballar al màxim per a aquesta professió.

Finalment agraeix als col·legiats la seva assistència i que en una dia proper a Nadal estiguin
amb el Col·legi. El Col·legi som tots i el nostre objectiu és que el sentiu com a vostre i en
sigueu plenament partícips.
Ens agrada començar amb una frase motivadora, una tradició de l’antiga Junta de Govern:
“Les oportunitats no passen, es creen” i, certament, nosaltres ens agafem a aquest repte de
crear oportunitats.
El degà presenta el Pla de Govern en quatre blocs: societat, col·lectiu, administració i
Col·legi. Un Pla de Govern per al 2019 que significa la instauració progressiva del programa
de govern que va ser avalat en les passades eleccions.
Bloc 1. Societat
 Creació del GT de Comunicació i divulgació per influir encara més en la nostra
presència en la societat. Aquest grup de treball ajudarà en la creació i aportació
d’idees sobre divulgació: anuncis, programes de ràdio...
 Xerrades i col·laboració amb els ens locals: Ajuntaments, Diputació, Consells
Comarcals. L’objectiu es difondre les xerrades ja existents el màxim possible i establir
convenis de col·laboració amb les diferents institucions.
 Creació del mes de la Fisioteràpia: setembre-octubre. Un seguit d’activitats en les
diferents ciutats i pobles de Catalunya per difondre i divulgar la nostre feina.
 Continuar la Cursa DIFT 2019 i curses al territori a través de les seccions territorials.
 Potenciar el Canal de televisió i YouTube per fer accessible per als col·legiats, per
exemple, les conferències prèvies a les assemblees.
 Continuar amb la difusió de 12 mesos, 12 consells, programa entre diversos col·legis
de l’estat.
 Continuar la difusió a premsa local i de comarques.
 Continuar i ampliar els conveni amb entitats solidàries, per exemple amb “Ser madre,
ser mujer” i d’altres, amb la voluntat de que el CFC sigui encara més solidari.
 Col·laboració a La Marató del TV3, amb la participació dels centres en la recaptació
de diners i a través d’activitats per, d’aquesta manera, vincular els centres i els
fisioterapeutes catalans amb La Marató.
 Convenis amb entitats del tercer sector i relacionades amb l’exclusió social, Fundació
ECOM i Fisios Mundi, Càritas amb Fisioteràpia en llars tutelades i l’ampliació de la
col·laboració amb ASEM.
Bloc 2. Col·lectiu
 Continuar amb els ajuts a la recerca i formació, amb el mateix percentatge del
pressupost total, i amb la possibilitat de l’ampliació depenent del romanent d’enguany
 Ampliació de les beques d’assistència a congressos internacionals, que sigui universal
a través de barems i convocatòria pública amb diferenciació de si presentes o no una
publicació.























Enguany hi ha el Congrés de la WCPT a Ginebra... s’ha dotat de forma específica i
s’organitza un grup per aquells que hi vulguin accedir: viatge, excursió.
Continuar amb la formació bonificada al 100%.
Programació del Curs d’AF i Terapèutica i el curs online gratuït del Consejo, al qual
s’han apuntat més de 1000 fisioterapeutes catalans. Intentarem que sigui compatible
amb el propi que està fent el Col·legi, de manera que amb una única organització de
la part presencial puguem donar resposta a les dues formacions. Seria mantenir dos
formacions online, la del Col·legi i la del Consejo, i una sola formació presencial.
Fer el Congrés Internacional de Fisioteràpia de forma biennal i recuperar, aquest
2019, les jornades del CFC, mantenint les jornades de geriatria, esportiva,
neuromusculoesquelètica, i una nova jornada d’acollida als nous col·legials, i afegir
jornades al territori: la Jornada Transpirinenca (Alt Urgell) que es faria juntament
amb el Col·legi d’Andorra i l’Ordre de kines francesa, la Jornada de l’Eix Transversal
(Girona) que agafaria Girona, Manresa i Lleida i que començaria amb Girona, i la
Jornada de Terres de l’Ebre (juntament amb el Col·legi de València).
Continuar els ajuts a natalitat a 1 any.
Continuem amb la RC amb la corredoria d’assegurances de Howden, durant aquest
2019.
Assegurança d’incapacitat o de vida. Valorar-ho per poc servei adequat. Els col·legiats
que han volgut accedir-hi han estat rebutjats. Estem en el moment de poder
gestionar la revocació i intentar de fer-ne un de vida de tipus universal i que tindria
més cobertura.
Continuar el conveni de col·laboració amb la Fundació Galatea durant aquest any
2019.
Continuar la bonificació als aturats i jubilats.
Reorganitzar i dinamitzar el Club CFC perquè sigui més obert, accessible, i més fàcil
l’accés als beneficis.
Continuar amb els reconeixements col·legiats: premi June Nystrom, doctors/res, al
Fisioterapeuta de l’Any amb la voluntat d’instal·lar-ne algun més (encara que aquest
any potser no hi serem a temps) com pot ser el de reconeixement de col·legiació de
25 anys.
Crear l’Observatori de Gènere: la Yolanda Castellano serà la persona que va fer la
proposta de fer aquest observatori i serà la que portarà endavant el projecte.
Dinamitzar i potenciar el GT de Grup Mútues per dignificar les condicions per les
quals els fisioterapeutes presten els seus serveis professionals.
Dinamització del GT d’Universitats: suport, assessorament i creació de material
d’interès per a tothom: històries clíniques, valoracions d’activitats funcionals, etc.
Creació del GT d’Intrusisme: ja aprovat en Junta de Govern i per informació el mes
de gener. Grup d’assessorament i generació d’estratègies per abordar la situació
d’intrusisme, quines campanyes es podrien organitzar, com fer-les, quin missatge
positiu hem de transmetre.
Grup GT de Comunicació i divulgació ja comentat anteriorment.

















Augmentem els honoraris en formació al CFC a 70 euros, després d’anys de
congelació.
Pagaments a les conferències col·legials. El reconeixement per part del CFC és
important en el pagament de les conferències col·legials.
Millorar els honoraris dels fisioterapeutes que col·laboren en curses en les quals hi
participa/col·labora el Col·legi, augmentant la dotació econòmica.
Noves assessories a Terres de l’Ebre i l’Alt Urgell, corresponent a les noves seccions,
per aproximar el Col·legi al territori.
Proposta d’assessories en altres àmbits de tipus jurídic personal, que començarà a
Barcelona i que progressivament s’instaurarà en altres territoris, segons la seva
aplicació.
Potenciació del SOL, Servei d’Orientació Laboral, per poder donar cada dia més
resposta a les necessitats laborals.
Creació del LinkedIn del Col·legi, que portarà el Departament Professional amb la
Irene i la Roser, a partir de gener.
Creació del Networking, empreses de col·laboració del Col·legi.
Creació GT de Noves Tecnologies: Un pas endavant en aquest segle XXI del Col·legi
per adaptar-se a unes noves formes de fer i de transmetre informació, coneixement i
serveis app interesants per a la Fisioteràpia, aplicacions pròpies del Col·legi.
Confecció de pàgines webs gratuïtes per als col·legiats, amb plantilla determinada
que sigui accessible per a cadascun dels centres, amb un servei gratuït, inici,
confecció, formulari de contacte... només s’haurà de pagar el cost del domini.
Més presència a xarxes i al món actual per tenir una posició prevalent a les xarxes
socials.
Programari d’exercici terapèutic a través d’una pàgina web on el col·legiat podrà
recollir i escollir diferents tipus d’exercicis per poder trametre’ls als seus usuaris...
juntament amb el CFCV. El degà fa una presentació de l’esborrany de la pàgina web,
on es veu la possibilitat de dissenyar els diversos plans de treball d’exercicis del
pacient.

Bloc 3. Administració
Departaments:
 Salut Pública. Fisioteràpia pública a Catalunya. Primer identificació del nombre de
fisioterapeutes a Catalunya a nivell públic, per poder establir les relacions de
necessitats de la Comunitat en relació al nombre de professionals.
 Continuar i potenciar el treball amb les Agències d’Avaluació Sanitària i el Consell de
Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
 Atendre l’estratègia nacional d’atenció primària del Consejo General i continuar
treballant en tot el seu procés.
 Treballar el projecte de Llei de l’esport i diversitat funcional a través de la UFEC,
reivindicant la figura del fisioterapeuta.
 Actua sobre el procés d’acreditació i les seves dificultats dels professors universitaris
fisioterapeutes a l’AQU.







Establir un canal de comunicació i relació institucional amb partits polítics, sindicats i
altres entitats de la societat civil per a la creació i generació d’un espai de trobada i
transmissió de les nostre peticions.
Dinamització de la creació del sindicat de fisioterapeutes, continuant la feina iniciada
per l’anterior Junta de Govern.
Incidir sobre les comissions relacionades amb Fisioteràpia en els diferents àmbits de
l’administració de salut, treball, afers socials, benestar, gent gran...
Continuar els plans pilot del Pla pilot de CatSalut: MPOC, lumbàlgies... i preparar i
proposar nous plans pilot.

Bloc 4. Col·legi
 Continuar el treball amb les comissions sectorials i taules de la Intercol·legial.
 Continuar el treball de divulgació amb el Consejo General amb les seves eines de
difusió traduïdes al català.
 Ampliació de la plataforma del coneixement, incorporació de 9 revistes científiques.
 Suport al programa de Qualitat del Consejo com una eina per mesurar la qualitat de
serveis de Fisioteràpia.
 Curs online gratuït d’AF del Consejo, i participació de comissions diverses (geriatria,
exercici privat, especialitats, homologació de títols...) amb la incorporació dels
diferents membres de la Junta.
En aquest sentit, el degà informa de la convocatòria, a proposta de Catalunya, d’una
assemblea extraordinària el 12 de desembre... per abordar la posició del Ministeri
envers el tema de les anomenades “pseudoteràpies”, que pot afectar de manera
determinant a l’osteopatia, acupuntura i altres. Aquesta assemblea definirà les
estratègies sobre aquesta situació per abordar-ho de forma global.
 Reorganització de les seccions, grup d’interès, comissions noves... i un procés de
reorganització de les mateixes. Impulsar o reestructurar les comissions que sigui
precís i donar les eines perquè aquestes pugin funcionar de forma adequada.
 Creació del GT d’Intrusisme, Comissió d’Osteopatia (en relació al tema de les
pseudoteràpies).
 Presència al territori, a través de la creació de noves seccions territorials i Junta de
Govern itinerants per diverses ciutats del territori coincidint amb actes.
 Fomentar la participació activa amb activitats prèvies a les assemblees.
 Potenciar la relació amb col·legis veïns, amb Valencia, Aragó, Ordre francesa.
 Potenciació revistes científiques i les seccions científiques, especialment amb
l’Acadèmia.
 Estudi de la professió a través de la Fundació Galatea, que valora l’estat actual de la
professió.
 Potenciar la relació amb la SCBF, pendent d’una reunió per poder establir la
col·laboració amb la Societat.



Ampliació Consell Social, més importància amb els nous estatuts i altres activitats que
pugui realitzar el Consell Social... club de jubilats, programa de mentories, amb
incorporació de nous membres i donar-li el relleu i la importància que cal... i d’acord
amb el nous estatuts, els inicis dels expedients sancionadors.

Per finalitzar la seva intervenció, el degà explica els temes d’interès del Col·legi per a l’any
2019, que marquen aspectes determinants en els ajuts a la formació i a la recerca:
• Fisioteràpia i Exercici Terapèutic.
• Fisioteràpia en patologies alta prevalença i baixa complexitat.
• Fisioteràpia en Atenció primària.
Aquests temes són prioritaris en tot el sistema d’ajuts col·legials.
2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos del 2019
La tresorera comença la seva explicació dels pressupostos expressant l’agraïment al Joan i
l’Anna i, especialment a la Marisa, per la seva ajuda en la confecció d’aquests comptes
col·legials.
Presenta el pressupost per al 2019 en referència al 2018. La proposta és de mantenir la
quota d’ingrés de 185 euros i la quota ordinària de 163. Es dona explicació dels diferents
capítols pressupostaris, seguint tota la informació disponible que tenen els assistents i que
ha estat a disposició de tots els col·legiats i col·legiades que ho han sol·licitat.
La tresorera explica les diferents partides dels pressupostos col·legials i les seves diferències,
si és que n’hi ha, en relació als pressupostos del 2018.
Finalitzada l’explicació, el secretari dona pas al torn de paraula, previ a les dues votacions:
aprovació de la quota col·legial per a l’any 2019 i aprovació dels pressupostos.
El col·legiat Gabriel Liesa (1592), demana la paraula. En primer lloc, com antic secretari i
coneixedor de les feines col·legials, vol agrair a la Junta l’esforç per presentar aquests
comptes en aquest breu termini de temps i el treball que això significa, i agrair al personal
del Col·legi el seu treball durant aquests anys.
La primera pregunta és en relació a la justificació de la tresorera de l’augment de les
despeses de la Junta de Govern que ell ha entès que es justificava perquè eren un membre
més segons els nous estatuts, i que manifesta que això no és del tot correcte doncs els nous
estatuts indiquen la figura possible del vicetresorer, però el nombre total de membres és el
mateix.
La tresorera i el degà manifesten que efectivament el nombre total serà el mateix i que la
vicetresoreria és un càrrec no ocupat en aquests moments, a l’espera d’allò que la Junta
pugui anar decidint durant el transcurs del temps per les necessitats del Col·legi. La variació
pressupostària de despeses de Junta de Govern ve donada perquè l’anterior Junta de Govern
eren 11 persones i en l’actual són 12.

La segona pregunta del col·legiat Gabriel Liesa és al voltant de que s’ha previst, en aquest
pressupost, dues noves seccions col·legials, que després es posarà a debat i aprovació la
seva creació. Pregunta què passa amb aquesta quantitat si l’assemblea decideix no aprovar
la creació de les seccions.
El degà respon que, com en altres ocasions, aquesta partida pressupostària quedaria en el
romanent col·legial, partida petita que, en cap cas, significaria un desequilibri del pressupost.
Indica que diversos romanents pressupostaris d’anys anteriors han estat de 280.000 euros,
per tant que la diferència entre pressupost aprovat i executat diversos anys ha estat molt
elevada.
El degà aprofita per explicar que la distribució de les seccions col·legials ha estat pensada
seguint les regions sanitàries de Catalunya. Ara ens quedaria la Catalunya central, que seria
el Grup d’Interès d’Osona i el Ripollès, que funciona bé, i que de cara al 2020 es farà la
proposta de constituir-lo com a secció territorial.
En aquest punt el secretari també indica que l’aprovació de les seccions territorials correspon
a l’assemblea i que si no s’aprova també és la pròpia assemblea la que decideix què es fa
amb aquests diners pressupostats.
En aquest sentit, en Gabriel Liesa comenta que per què el sistema que s’ha utilitzat per la
convocatòria de l’assemblea (enviament online) no es fa amb el Noticiari. El degà indica que
per aquest any no ha estat possible fer el Noticiari exclusivament online, però que a partir
del 2020 només el rebran en paper aquells que expressament ho indiquin.
Indica que la convocatòria d’aquesta assemblea s’ha fet per mitjans electrònics amb un
estalvi important de despeses, entorn als 9000 euros. S’ha enviat per correu electrònic a
totes les persones censades en les darreres eleccions i per tant amb adreça de correu
electrònic activa i correcta, a les altres s’ha enviat en paper i a tothom per SMS. Indica que
el resultat de la convocatòria també ha estat molt positiu, assolint una de les assistències
més gran de col·legiats de les últimes edicions.
El col·legiat Juan Lopez (56) presenta una proposta per a valoració de la Junta en la seva
partida pressupostaria. És la creació d’una comissió o grup de treball d’activitats a l’aire lliure
per fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat. Explica la seva experiència
personal amb aquestes activitats i demana que com a projecció social i treball per la inclusió,
el Col·legi contempli aquesta possibilitat i la seva implementació en un futur immediat, i que,
per tant, pugui dur una partida pressupostària per la seva posada en funcionament.
El degà respon que la proposta és summament interessant, que agrairia que es pugui
presentar per escrit per poder-la contemplar en tota la seva dimensió, i que ens podem
comprometre en que es pugui incloure en l’actual pressupost.
El col·legiat Carles Escolà (1014) pregunta en relació a l’increment de personal pressupostat.
El degà respon que és per la incorporació de nous llocs de treball i que contempla,
aproximadament, un sou i mig amb les despeses socials corresponents.

A continuació pregunta sobre la partida important de l’assegurança d’incapacitat laboral, i
demana el resultat de la mateixa, és a dir, com ha funcionat aquesta assegurança atesa la
seva important partida.
El degà explica que la Junta està intentant modificar aquesta assegurança per una
assegurança de vida, doncs la d’incapacitat no ens ha donat el resultat desitjat i han estat
rebutjats els tres expedients sol·licitats per col·ligats. Explica que la proposta de
l’assegurança de vida és de caire universal per a tots els col·legials, molt bona
econòmicament per al Col·legi i els col·legiats i que estem estudiant aquest canvi. L’actual és
només la incapacitat laboral en el lloc de treball, per tant, és molt poc beneficiosa per als
nostres interessos.
En aquest punt el col·legiat Carles Escolà indica que a l’assemblea que es va aprovar aquesta
assegurança d’incapacitat laboral i la disposició del romanent per a ella, però que després hi
ha pocs mecanismes per observar com ha estat la gestió d’aquest acord d’assemblea i del
destí d’aquest romanent i, especialment, de la seva execució.
En aquest sentit el degà indica que existeixen eines de control i que els col·legiats tenen el
dret i poden saber i sol·licitar el destí del romanent i sobretot en la seva execució.
El secretari intervé en relació a la renovació de la pòlissa d’accidents, que ha coincidit amb el
període de constitució de la nova Junta de Govern i que no hem estat a temps per fer la
revocació actualment de la pòlissa.
El col·legiat Carles Escolà indica la importància que l’aplicació que indiqui l’assemblea sigui
executada d’acord amb aquelles indicacions de l’assemblea, tot posant com a exemple de la
dificultat, en els darrers anys, de l’aplicació d’acords de l’assemblea de Girona sobre l’acció
per dignificació de la professió i la seva no-aplicació en els darrers anys per la poca
operativitat del grup que havia de dur-ho a terme.
En relació a l’acord amb la Fundació Galatea, el col·legiat Carles Escolà pregunta si hi ha
algun conveni signant perquè la participació en aquesta Fundació no està d’acord amb els
acords de l’assemblea, on es plantejava què fer amb el romanent, si una pòlissa
d’assegurances o l’acord amb la Fundació Galatea i es va acordar l’assegurança. Indica que,
de nou, s’observa en els comptes la partida de la Fundació Galatea.
En aquest sentit, el degà intervé i manifesta que ja va expressar en el seu moment el seu
desacord amb el tema de la Fundació Galatea, però que actualment la fundació està
realitzant un estudi sobre les diverses professions sanitàries i que s’ha decidit renovar-ho
aquest any perquè es finalitzi. Un cop fet, s’analitzarà i es presentarà a l’Assemblea la
proposta de continuació o no d’aquesta relació. En aquest sentit, el degà manifesta que
aquesta Junta durà a terme els acords que siguin presos per l’assemblea.
Finalment, el col·legiat pregunta si la proposta de les apps seran també per als centres de
fisioterapeutes. El degà informa que sí, que aquest col·lectiu ha estat el principal objecte de
la nostra proposta.
Sense més torns d’intervenció en relació als pressupostos, se sotmet a votació primer la
quota col·legial per al 2019 i després els pressupostos del 2019.

S’aprova per unanimitat que la quota col·legial per al 2019 sigui de 163 euros.
S’aproven per unanimitat els pressupostos del 2019.
3. Creació de noves seccions territorials
El degà es refereix al punt de les propostes de noves seccions territorials col·legials de l’Alt
Urgell i Terres de l’Ebre, reiterant la seva argumentació que és per les regions sanitàries i
dona la paraula al secretari.
La Cristina Molas (10020) pregunta sobre les diferències entre grup d’interès i secció
territorial. El degà informa que la diferència fonamental és que són representació territorial
del Col·legi en el territori , per tant, tenen interlocució amb els ens del territori sota
supervisió de la Junta de Govern. Informa del sistema que també tenen les seccions de
dietes de representació en les accions i reunions que realitzen.
El secretari llegeix l’article 60: La Junta de Govern pot aprovar la creació de seccions

territorials. L'àmbit de cada secció territorial podrà ajustar-se a l'organització administrativa
que, en cada moment, sigui vigent a Catalunya, o podrà acordar-se per part de l'Assemblea
General, altres criteris organitzatius que millorin la implementació de les seccions al territori,
encara que no s'ajustin a una estructura organitzativa existent. Les seccions territorials tenen
l'organització, les funcions i atribucions que s'estableixin en la resolució que disposi la seva
creació, entre les quals es pot contemplar la representació del Col·legi en l'àmbit de què es
tracti. La Junta de Govern ha de dotar les seccions amb els recursos que siguin adequats per
tal de l'exercici de les funcions que els siguin atribuïdes.
Es passa a realitzar la votació de l’aprovació de les seccions territorials de Terres de l’Ebre i
l’Alt Urgell. Aprovat per unanimitat.
4.- Precs i preguntes
En Francesc Escarmís (22), antic degà del CFC, expressa el reconeixement a la Junta per la
feina d’aquest mes en la preparació de l’assemblea i agraeix la creació de la Comissió
d’Osteopatia i la reordenació i dinamització del Consell Social.
El degà manifesta que creiem molt en el Consell Social, que esperem dinamitzar-lo, que
creixi i que faci encara més coses importants. És un òrgan assessor i consultiu, que acull els
antics degans, degans honorífics i degà i secretari del Col·legi.
La nostra intenció és que es reuneixin cada trimestre, que facin accions d’assessoria com,
per exemple, amb el tema de l’osteopatia, etc. La nostra intenció és ampliar-ho amb els
premis June Nystrom. D’acord amb els nous estatuts, el Consell Social té unes funcions
importants en el procés electoral i sobre els processos d’expedients disciplinaris sobre
accions deontològiques.

Sense més precs ni preguntes entre els assistents, el degà manifesta l’agraïment als
assistents, expressa la predisposició de tots nosaltres a les seves preguntes i indicacions, i
comenta que estem a la seva disposició pel que sigui necessari... i Bon Nadal!
Es dona per finalitzada l’assemblea a les 13.55 h.

Vist-i-plau degà

Ramon Aiguadé Aiguadé

Secretari

Daniel Jiménez Hernández

