ACTA 46 ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

Celebrada a la seu col·legial de Barcelona, carrer Segle XX, 78, el dia 17 de desembre
de 2019 a les 19.00 h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentació del Programa d’activitats 2020
Valoració dels requisits per a la publicació d’ofertes de treball
Creació de la Secció Territorial de la Catalunya Central
Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2020
Precs i preguntes

Hi assisteixen:
Ramon Aiguadé
Luciana Moizé
Daniel Jiménez
Mayte Serrat
Clara Bergé
Marlen Moreno
Marta Escurriola
Daniel Freixes
Alfons Mascaró
Ismael Martí
Lluís Soto
Yolanda Castellano
Juan López
Cristina Martínez
Rosa Garcia
Cristina Juvanteny
Francisco Garriga
Silvia Quiñonero

3820
2746
57
11426
11162
12088
8412
2023
409
2612
8250
1550
56
13458
5324
11773
2592
1771

Roser Alfonso
Joaquim Aranda
Francesc Escarmís
Endika Lozano
Ana Tapia
Iván Marín
Antoni Cabot
Mirari Ochandorena
Pau Falcato
Pol Domingo
Eduardo Morraja
Ana Belén Marín
Marc Terradas
Diana Martorell
Eva Sorribes
Víctor Carreras
Maria Torramilans

2646
4
22
12141
6450
9655
25
12434
13523
13560
13734
2687
10989
5994
10736
14431
13534

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 46
Assemblea del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC).
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. Indica
que els col·legiats amb vot delegat presentin la delegació de vot a la Silvia Quiñonero,
membre de la secretaria del Col·legi, per a la seva verificació.

Delegació de vot:
Col·legiat
Jesús Almazán
Cinta Mestre
Yolanda Sánchez
Roberta Ghedina

Núm.
12673
7735
6243
58

Delega el vot en (nom i núm. de col·legiat)
Ismael Martí
2612
Marta Escurriola
8412
Ramon Aiguadé
3820
Daniel Jiménez
57

El secretari llegeix l’ordre del dia i explica que hi haurà tres votacions: quota col·legial del
2020, pressupostos 2020 i creació de nova secció territorial. 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 explica els diversos
aspectes de l’ordre del dia, fent especial èmfasi en el punt 2, de les ofertes de treball, en què
es presentarà a l’assemblea quins criteris s’han de tenir per presentar una oferta de treball al
CFC. Tot seguit inicia el primer punt de l’ordre del dia.
1. Presentació del Programa d’activitats 2020
El degà presenta el Pla de Govern en quatre blocs: societat, col·lectiu, administració i
Col·legi. Un Pla de Govern per al 2020 que significa la instauració progressiva del programa
de govern que va ser avalat en les passades eleccions.
Bloc 1. Societat
 Divulgació de la professió i del fisioterapeuta. Motiu 30 aniversari. Grup de Treball de
Comunicació i Divulgació.
 Xerrades i col·laboració amb els ens locals: ajuntaments, Diputació, consells
comarcals. Continuar amb aquest projecte.
 Creació del mes de la Fisioteràpia: octubre del 2020 i coincidència de l’FTP del 2020
(16 i 17 d’octubre) amb la Nit de la Fisioteràpia i el Dia de la Fisioteràpia. Congrés per
a 1.200 persones, punt de trobada per acte lúdic i més participació entre nosaltres i
sensació de col·lectiu.
 Fer el canal de televisió de YouTube. Fer accessible per als col·legiats, per exemple,
les conferències prèvies a les assemblees.
 Continuar amb la difusió de “12 mesos, 12 consells de salut”, campanya entre
diversos col·legis de l’estat.
 Continuar la difusió a premsa local i de comarques. Continuar les insercions
publicitàries com s’ha fet actualment i llençar missatges.
 Continuar la difusió de lafisioteràpia.net perquè serveix tant per a la difusió del propi
col·legiat com per a la població.
 Continuar amb el programa de RAC1 “Tot és possible” d’Elisenda Camps.
 Difusió de les activitats de les comissions, per exemple, de sol pelvià, amb la
traducció a diversos idiomes de les seves infografies i material divulgatiu.










Publicitat i presència en esdeveniments esportius.
Poder explicar allò que fem a través del mitjans de comunicació, gràcies al gabinet de
comunicació.
Ampliar els convenis amb entitats solidàries, per exemple amb “Ser madre, ser mujer”
i d’altres, amb la voluntat de què el CFC sigui encara més solidari.
Col·laboració amb La Marató del TV3, amb la participació econòmica dels ingressos
de les inscripcions de jornades i congressos. Enguany l’aportació del CFC a La Marató
ha estat de 5.000 euros.
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. Col·laboració amb entitats que agrupin persones amb
necessitats especials.
Acords de transparència amb la publicació de:
o Acords de la Junta de Govern (JG) a la pàgina web
o Ajuts amb nom i cognoms per a la seva publicació

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.
 Congrés FTP20.
 Continuar amb la formació bonificada al 100%.
 Programació del Curs d’AFT i el curs en línia gratuït del Consejo.
 Fer la jornada d’acollida als nous col·legials i les 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 (Vic), i la Jornada de Terres de
l’Ebre.
 Durant aquest 2020, continuem amb la RC amb la corredoria d’assegurances
Howden, però amb un canvi de la companyia assegurances que ofereix millores en
les cobertures.
 Incorporació d’una nova assegurança de vida de caire universal per un capital
assegurat de 12.000 euros i que cobreix mort per qualsevol causa. Hi haurà una
bonificació si no hi ha utilització per part del CFC.
 Continuar la bonificació als aturats i jubilats.
 Reorganitzar i dinamitzar el Club CFC, amb novetat en l’accés.
 Continuar amb els reconeixements col·legials: premi June Nystrom, doctors/res,
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.
 Mantenir el reconeixement als millors expedients acadèmics, com s’ha fet al 2019.
 Dignificació de la professió.
o 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.
















o Potenciar el GT d’Intrusisme: generació d’estratègies per abordar la situació
d’intrusisme, quines campanyes es podrien organitzar, com fer-les, quin
missatge positiu hem de transmetre.
o Reactivar el GT de Grup Mútues per dignificar les condicions per les quals els
fisioterapeutes presten els seus serveis professionals i coordinar-lo amb el GT
d’Intrusisme per generar una estratègia coordinada envers aquest tema.
o Dinamització del GT d’Universitats: experts en diferents àmbits per fer una
història clínica al servei dels col·legiats. Que sigui inicialment amb format
paper i posteriorment amb servei en línia.
o Grup GT de Comunicació i Divulgació per poder realitzar tot el procés de
comunicació i difusió de les activitats col·legials.
Noves assessories a les Terres de l’Ebre i l’Alt Urgell, corresponent a les noves
seccions, per aproximar el Col·legi al territori.
Convocatòria de l’Assessoria de recerca col·legial.
Potenciació del SOL per poder realitzar diverses activitats de dinamització de la cerca
de treball amb els diferents aspectes a tenir present.
Espai de networking i assessoria en emprenedoria de l’ACEFIC.
Assessoria jurídica en línia per poder atendre el col·legiat sense desplaçament a la
seu central.
Creació del networking, empreses de col·laboració del Col·legi.
Assessories en altres àmbits. Incorporació d’altres mirades d’assessories facilitada als
col·legiats en diversos temes que poden ser d’interès.
GT Noves tecnologies. Programa d’exercici terapèutic, història clínica en línia.
Servei de pàgines web dirigides i que permeten difondre més la presència del CFC i
del Col·legi.
La revista científica: poder redefinir i la incorporació d’un nou comitè científic. Que
sigui més d’evidència i d’acord amb els diversos requisits en matèria científica.
Seguint la votació de l’assemblea general on va sortir que no, es decideix no
continuar el conveni de col·laboració amb la Fundació Galatea durant aquest any
2020. Es va decidir continuar l’any passat perquè s’estava fent una enquesta de salut
sobre el col·lectiu professional.
Es perd el servei de plataforma del coneixement per acord del Consejo General.
Establir una activitat conjunta amb La Marató de TV3...u na guardiola de centres, una
caixa col·lectiva.

Bloc 3. Administració
Departaments:
 Pla pilot sobre dolor crònic, MPOC, lumbàlgies i nous plans pilots vinculats a
l’Administració.
 Continuar amb la participació en les comissions, grups de treball i seccions de
l’Administració: programa de cronicitat, reordenació atenció primària, programa
d’atenció domiciliària...
 Mantenir la participació a la Intercol·legial de Catalunya.



Publicar el treball del CGCFE de FisioQ que està pendent de les millores del grup de
treball que el va instaurar.

Bloc 4. Col·legi
 Reorganització dels grups de treball i d’interès.
 Ampliació Consell Social. Més importància amb els nous estatuts i altres activitats que
puguin realitzar... club de jubilats, programa de mentories, amb incorporació de nous
membres i donar-li la rellevància i la importància que cal... i, d’acord amb els 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
2020, que marquen aspectes determinants en els ajuts a la formació i la recerca:
•
•
•

Fisioteràpia en exercici terapèutic
Fisioteràpia en geriatria
Fisioteràpia en oncologia

En aquest moment, el degà dona la paraula als assistents per si volen fer valoracions i/o
intervencions al voltant del programa de treball. Hi intervenen el Marc Terradas (col. 10.989)
i la Mirari Ochandorena (col. 12.434) per parlar sobre d’exercici terapèutic i la seva reiteració
com a punt d’interès en els darrers anys, amb la proposta de valorar la modificació o canvi
per a properes decisions i ampliar més les línies d’interès cap a d’altres aspectes. En aquest
sentit, hi intervé en Juan López (col. 56) per expressar la diferència entre eina terapèutica i
altres àmbits d’actuació, com a suport a la petició anterior.
En Marc Terradas i la Mirari Ochandorena manifesten la necessitat de què a les bases dels
ajuts a la recerca es deixin més clars alguns aspectes dels criteris de la valoració i que
contemplin estudis que actualment no hi són presents.
En aquest sentit, hi intervé l’Antoni Cabot (col. 25) per demanar una explicació més concreta
de les definicions de les línies d’interès per poder ser més clars pel que fa a la seva
repercussió en els diversos temes d’ajuts col·legials.
Es debat la proposta de què la comunicació sigui també un tema d’interès prioritari.

2. Valoració dels requisits per a la publicació de les ofertes de treballs
Es planteja a l’Assemblea el debat sobre els criteris actuals de publicació de les ofertes de
treball i definir-ne uns altres. Actualment es publiquen les ofertes de treball que:
• S’ajusten al conveni col·lectiu de referència.
• Si és per compte propi que siguin d’un mínim de 18 euros l’hora i 21 euros per a la
domiciliària.

Es debaten a l’assemblea les diverses situacions al voltant d’aquests fets. Es presenten
diverses circumstàncies possibles a millorar i es trasllada a la JG la confiança de definir una
actuació i establir un procés participatiu entre els col·legiats.
S’aprova per unanimitat.

3. Creació de la nova Secció Territorial de la Catalunya Central
El degà introdueix la Secció Territorial de Catalunya Central
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 podran 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.
El degà presenta la proposta de la nova Secció Territorial de la Catalunya Central (GI
d’Osona-Ripollès) seguint el mapa de desplegament de salut a Catalunya. Expressa que el GI
d’Osona-Ripollès fa més de 7 anys que realitza activitats de forma continuada i que es creu
adequada la seva organització com a estructura col·legial.
Es passa a votació i s’aprova per unanimitat.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per al 2020
La tresorera detalla cadascuna de les partides pressupostàries.
S’obre el torn de debat entre els assistents sobre els aspectes dels comptes col·legials.
L’Endika Lozano (col. 12.141) demana un aclariment sobre la partida pressupostària
destinada a les pàgines web. El degà explica que s’han establert tres fases: la primera per a
centres, la segona per a autònoms i la tercera per a col·legiats, i així poder implementar
aquest nou servei col·legial. L’Endika Lozano expressa la necessitat de què col·legiats que
treballin al sistema públic també puguin gaudir ràpidament d’aquest servei. El degà
manifesta la seva conformitat, tot i que planteja les tres fases establertes també com un
sistema per veure l’acceptació i volum de treball que significarà. Tanmateix, es recull el
suggeriment del col·legiat per poder-lo valorar i implementar.
En Juan López (col. 56) comenta que ha notat un increment pressupostari en les activitats
de la JG, sobretot les compensacions per l’activitat compensatòria i demana la justificació de

l’augment d’aquesta quantitat, indicant si és aquesta partida la que augmenta o si és una
altra.
El degà indica, prèviament, que els pressupostos han estat fets públics a la pàgina web, de
manera que tots els col·legiats i col·legiades han pogut veure el capítol de compensacions; la
gran diferència és que aquesta JG fa públics els pressupostos sense la necessitat, que existia
fins ara, de sol·licitar-ho. El degà indica que la compensació econòmica va en relació a la
dedicació en hores a l’activitat col·legial.
El degà recorda que d’acord amb allò que disposa l’article 56 dels estatuts, l’exercici dels
càrrecs electius del Col·legi és gratuït, i que únicament podran ser reemborsades les
despeses que comporti, les dietes i la contraprestació que correspongui amb motiu de la
dedicació col·legial.
L’increment que es proposa és a causa de l’augment de la compensació de 2 euros per hora i
per l’increment en número d’hores dels membres de la Junta de Govern, diferent a la que
existia anteriorment. En aquest pressupost es contempla la necessitat de l’augment de la
dedicació en hores presencials del degà. Intervé el secretari per explicar que, de les
activitats dels membres de la Junta de Govern, el que es compensa és la dedicació que
tinguin a la Junta de Govern. Al pressupost es contempla una activitat mitjana setmanal dels
membres de la Junta de Govern. Aquest pressupost considera un augment de l’activitat dels
vocals d’una hora més setmanal, explicat per l’increment de les activitats pròpies col·legials,
atès que l’any 2020 se celebra l’activitat corrent més l’FTP20 i les activitats del 30è aniversari
del CFC, amb l’augment de la campanya divulgativa de l’acció col·legial. Després s’ha
incrementat la compensació per l’assistència a les reunions de Junta de Govern, ja que tenen
una durada superior, així com per la incorporació del càrrec de vicetresorer a la Junta
Permanent.
El degà també manifesta que l’actual sistema de compensació del degà s’iguala al de fa 3 o 4
anys i que el secretari té menor compensació respecte a dedicacions anteriors. En aquest
sentit el secretari intervé manifestant que pressupostàriament la seva dedicació contemplada
és de 12 hores setmanals.
L’Endika Lozano pregunta sobre si les jornades sectorials son biennals perquè no les veu
pressupostades. El degà indica que l’FTP20 engloba aquestes jornades al seu programa.
L’Antoni Cabot (col. 25) pregunta sobre la despesa de la Plataforma del coneixement que
està pressupostada com a 0. El degà indica que va ser un acord del CGCFE de no subscripció
a aquesta plataforma i per tant no està contemplada. Antoni Cabot manifesta que no tenia
coneixement que aquesta plataforma del coneixement fos accessible per als col·legiats
L’Antoni Cabot dona les gràcies per haver finalitzat la col·laboració amb la Fundació Galatea,
i manifesta que era una anomalia que venia de lluny.
En Juan López fa la proposta d’adhesió al programa DONO, fundació d’ajut a entitats sense
ànim de lucre per a la difusió i adquisició de programes de software i difusió a Google amb
un sistema de continguts. Es debat en assemblea i s’indica que ja s’ha provat la participació
en aquesta fundació i que com a col·legi professional no és viable.

L’Endika Lozano pregunta sobre l’increment de l’Àrea de Comunicació i Divulgació (56.000
euros) i la poca explicació detallada al pressupost. El degà informa de la contractació de
l’assessoria de comunicació i de l’acomiadament d’un treballador de l’Àrea de Comunicació.
Aquest increment pressupostari s’ha fet per poder augmentar i millorar la comunicació tant
externa com interna perquè, per exemple, que un col·legiat com l’Antoni Cabot no tingués
coneixement de la Plataforma del coneixement és sens dubte un greu problema de
comunicació interna del CFC i de la JG. En aquest sentit es debat a l’assemblea els preus dels
SMS. L’Endika Lozano manifesta l’import que significa i proposa la via de Telegram En aquest
sentit, el degà informa sobre la bona acceptació de l’SMS i la poca acceptació encara de
Telegram, tot i que es pot valorar el tema.
Passem a la votació: 1 vot en contra i 33 vots a favor.
En aquest moment s’efectua el sorteig dels 3 vals de formació. El sorteig l’efectua la vocal de
la JG, Clara Bergé. Primer treu, d’una banda, el premi que s’atorgarà i, de l’altra, el nom del
col·legiat. El resultat és:
Col. 12434 Mirari Ochandorena - Premi 100 Euros
Col. 2687 Ana Belén Marín - Premi 150 euros
Col. 13458 Cristina Martínez - Premi 200 euros

Precs i preguntes
En Pol Domingo (col. 13.560) pregunta sobre el tema de les especialitats de Fisioteràpia i
com està el tema del seu reconeixement. El degà respon que actualment no existeixen i que
és una competència de caire estatal, que treballem per al reconeixement via residència
anomenada FIR. Esperem que si hi ha nou Govern es pugui començar a parlar del tema.
L’Antoni Cabot parla sobre la condicions de treball en els diferents àmbits de la Fisioteràpia,
la que hi ha als hospitals i als centres concertats versus aquella que hi ha al centre privat. La
proposta seria traslladar a la JG que es faci una proposta a les diverses regions sanitàries
perquè diversos centres de cada regió sanitària rebessin pacients del Servei Català de la
Salut i que aquest centre rebés els diners del CFC d’acord amb el preu/hora corresponent del
centre. Aquest centre faria una actuació professional lliure del problema d’estructures, per
seguir un procés de raonament sobre l’eficiència d’aquesta intervenció quan es realitza en
unes determinades condicions de treball del fisioterapeuta. La idea és poder demostrar que
un treball que es pugui realitzar correctament i en condicions és més eficient econòmicament
per al sistema.
El degà respon que els plans pilot intenten donar resposta a aquesta pregunta i necessitat de
manifestació de la nostra evidència.
En Joaquim Aranda (col. 4) intervé sobre la proposta plantejada per l’Antoni Cabot
expressant la seva disconformitat perquè plantejaria un predomini de la Fisioteràpia privada
envers la pública. En Joaquim Aranda explica el gran canvi que s’està efectuant a la sanitat
pública i que ja existeix, i que es manifesta amb una gran millora sobre la intervenció.

L’Iván Marín (col. 9.655) planteja l’oportunitat de la creació del sindicat per trobar més
suport i possibilitats de defensa i cohesió professional. El degà manifesta aquesta voluntat
per al 2020 de dinamitzar aquesta creació i assessorar el col·lectiu que vulgui liderar i iniciar
aquest projecte.
L’Endika Lozano manifesta que actualment està creant un projecte d’emprenedoria i que ha
sol·licitat ajuda al CFC, però que no ha trobat resposta en aquest aspecte, després d’enviar
correus electrònics i demanar suport. Creu que el CFC ha d’anar més enllà de la possible
ajuda per muntar un centre. Creu que el sistema de suport i ajudes del CFC en aquest sentit
hauria d’estar més en l’avantguarda de la nova empresa i la nova aposta de creació
d’empreses tot aprofitant la localització de Barcelona com a ciutat amb un gran nombre de
noves empreses tipus startups. Pensa que és preocupant que ens centrem en la creació de
centres i no en altres tipus de propostes, d’economia col·laborativa.
El degà manifesta que no era coneixedor d’aquesta situació i que és molt interessant que ho
expliqui perquè puguem posar-hi solucions. Indica que demanarà una reunió per poder
implicar-se i participar en aquest sentit i poder incorporar al CFC aquesta proposta d’ajudes a
la creació de noves empreses i activitats de referència professional.
Sense res més en particular, es dona per finalitzada l’assemblea a les 21.15 h.
Vist-i-plau degà

Ramon Aiguadé Aiguadé

Secretari

Daniel Jiménez Hernández

