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BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?  

1. Nom de l’actuació: 
OBSERVATORI DE GÈNERE DEL CFC, PER LA 

IGUALTAT I CONTRA LA DISCRIMINACIÓ 
  

 

 

Nom de 
l’organització: 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

 

 
   

Breu descripció:  Ofereix un servei d’atenció personalitzat i 
anònim per atendre i/o assessorar 
qualsevol col·legiada o col·legiat  

 Treballa per una igualtat efectiva de 
gènere entres totes i tots els 
fisioterapeutes.  

 Fa visible i sensibilitza sobre les diferents 
formes de desigualtat.  

 Detecta problemes en aquest sentit, dona 
respostes, discuteix i analitza polítiques 
d’igualtat.  

 Promociona la perspectiva de gènere en 
continguts docents i de recerca. 

 Potencia una representació equilibrada 
de gènere en els diferents òrgans, 
institucions i nivells de presa de 
decisions.  

 Col·labora amb el Col·legi per lluitar 
contra la desigualtat de gènere, 
l’assetjament i la discriminació.  

 Proposa formacions sobre Salut i Gènere.  

 Elabora propostes per a un ús no sexista 

del llenguatge acadèmic i clínic. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

Durada: 2020-21-prorrogable 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 

Lluitar per l’equitat i contra la desigualtat de gènere, l’assetjament i la 
discriminació dins del col·lectiu de la Fisioteràpia 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Més informació: https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/serveis/genere 
 

Beneficis: 

 

Indicador/s: Número de visites de col·legiats/des 
Número de xerrades/conferències 
Número de publicacions 

 
 

Valors: 7.1, 7.2. 7.5, 7.7 

 
 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: Col·legi de Fisioterapeutes de CFC 

 

Breu descripció: El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és una corporació de dret 
públic, amb personalitat jurídica pròpia. Les seves funcions es resumeixen 
a: 

- Ser una organització que es preocupa i lluita per la millora de la 

Fisioteràpia i la seva imatge. 
- Ser una organització que vetlla pels serveis dirigits cap als 

col·legiats, a través de la professionalització i sensibilització dels 
seus empleats, augmentant el seu grau d’implicació i compromís 
amb el Col·legi. 

- Ser una organització que aposta per la millora contínua y prevenció 
de la contaminació, a través del Sistema de Gestió Integral (SGI) i 
de les seves eines. 

- Ser una organització que busca l’augment del grau de satisfacció 
dels seus clients (col·legiats) i estudia les seves expectatives. 

- Ser una organització que compleix els requisits establerts per la llei 
i aquells que puguin sorgir pel compromís del SGI. 

- Ser una organització que es compromet a minimitzar el impacte 
mediambiental que produeix la seva activitat. 

 

Des de l’any 2010 disposa de sistema de gestió mediambiental segons la 
norma ISO 

  
 

  

Dades de contacte: 
 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya C/ Segle XX, 78 – 08032 Barcelona 

 93 207 50 29 

   

☐ Ambientals ☒ Socials ☐ Econòmics 

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/serveis/genere
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 cfc@fisioterapeutes.cat 

 
 

www.fisioterapeutes.cat 

 

Data de signatura del (CCS): juny 2017 

 

 

3. Documents estratègics (opcional) 
 

Escriviu la relació de memòries, plans estratègics, plans d’acció i altres documents de l’organització. 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

