El Col·legi està present en:
I Jornada de recerca d’ Infermeria i Fisioteràpia de les Illes Balears
El passat 28 de març es va celebrar la I Jornada de
recerca d’ Infermeria i Fisioteràpia de les Illes Balears a
càrrec del sindicat d’infermeria SATSE.
L’acte va tenir lloc a l’àrea docent del Hospital Són
Llàtzer amb un espai adaptat per a l’exposició dels més de
70 pòsters científics presentats i acceptats pel Comitè.
Aquesta primera edició, sota el títol ‘Investigar és
cuidar’, pot considerar-se una de les primeres aproximacions a gran escala entre la clínica assistencial i la recerca
en la nostra comunitat.
Més de 200 assistents es van congregar en aquesta
trobada interdisciplinària, els objectius de la qual se centraven en fomentar la cultura investigadora, a més de suposar
una plataforma de difusió d’aquells treballs de recerca que
estan actualment en curs.
Es va confirmar així la necessitat de la recerca per a la millora de la qualitat de les cures mitjançant l’aplicació de l’evidència científica en la pràctica assistencial.
El bon acolliment de la Jornada, tant en participació com en assistència, augmenta les probabilitats de donar continuïtat a l’acte, pensant ja en una segona edició en
2015.
Des del Col·legi de Fisioterapeutes volem agrair a
l’organització de l’esdeveniment l’haver tingut en compte la
nostra professió i competències.

El passat 15 de març representants del Col·legi van assistir a la segona Assemblea General
del Consell General de Col·legis de Fisioterapeutes d’Espanya.

El 26 d’abril la vice -degana del Col·legi la Sra.
Ana Mª Muñoz Oliver, va assistir a la tercera
Assemblea General del Consell General de
Col·legis de Fisioterapeutes d’Espanya.
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Assemblea Mallorca
El passat 8 de març es va celebrar a la seu del Col·legi l’Assemblea Ordinària Anual de Mallorca, en la qual es va
aprovar els pressupostos per a l’any 2014 i es va presentar
la memòria d’activitats duts a terme durant el 2013 i les
propostes pel 2014.
Una vegada més, volem agrair l’assistència dels
col·legiats.

Assemblea Eivissa
El 29 de març va tenir lloc l’Assemblea Ordinària
Anual d’Eivissa on els nostres companys eivissencs van poder expressar les seves opinions i les seves propostes a la
Junta de Govern del nostre Col·legi. Amb aquesta assemblea conclouen les Assemblees Ordinàries que havia proposades per al present any.

Nous Col·legiats
Volem donar la benvinguda als nous col·legiats
nº 1133

Susana Alés Aguiló

nº 1138

Juana Miralles Rigo

nº 1134

Antònia Sastre Ribot

nº 1139

Elena González Rivas

nº 1135

Marcos Gómez Luque

nº 1140

Beatriz Martínez Mambrilla

nº 1136

Elena Fernández Cid

nº 1141

Aina Valdés Torres

nº 1137

Cristina Hortal Arcicollar

Vos recordam que podeu consultar la llista de Col·legiats actualitzada y completa a:
www.colfisiobalear.org

Biblioteca
S’han afegit aquests llibres a la biblioteca.

Recorda que disposes del servici de biblioteca!
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L'Assessoria Jurídica t'informa!
Tenim contractat un servei amb l’Editorial Lex Nova de Legislació Sanitària.
Si teniu alguna consulta, no dubteu a contactar amb el Col·legi.

HONORARIS PROFESSIONALS
És criteri actual que la
llibertat de preus fomenta la innovació i la competència, millorant la qualitat dels serveis prestats per professionals, per això i
a través de la Llei 7/1997 de 14
abril de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i Col·legis
Professionals es va eliminar la
possibilitat de fixar honoraris
orientatius per part dels Col·legis, eliminant-se de forma definitiva, amb la supressió d’establir
recomanacions sobre honoraris en la Llei Ómnibus de 2009.
La intenció del legislador
és restringir de forma clara i concisa la lliure fixació d’honoraris,
sent una de les practiques més
nocives de la competència, en limitar la capacitat dels professionals a utilitzar el preu com a eina
de diferenciació i competència,

considerant que la fixació d’honoraris fixos o mínims juntament
amb la restricció de l’oferta, porten al fet que els preus se situïn
per sobre del que resultaria de la
llibertat de l’oferta i la demanda,

una restricció de la competència.
Per l’indicat, els col·legis
oficials per imperatiu legal, han
d’abstenir-se de l’elaboració,
actualització, publicació o difusió de barems o recomanacions
sobre honoraris professionals,
compartint l’argument que les tarifes orientatives, fixes, mínimes
o màximes restringeixen la capacitat d’obtenir anteriors beneficis, privilegiant als professionals
amb temps d’instal·lació, en detriment dels quals inicien la seva
activitat professional, sent la lliure competència un benefici per a
l’usuari del serveis professionals.

amb el consegüent perjudici per
als consumidors i usuaris, per si
no fos prou, compartir informació
sobre costos i qüestions relatives
als serveis prestats, és sens dubte

Vos recordam que per a quasevol consulta de caràcter jurídic, teniu a la vostra disposició el servei
d’assessoria jurídica que vos ofereix el Col·legi.
Vos podeu posar en contacte a través del següent e-mail:
ajuridicacolfisiobalear@gmail.com
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BUROTEC t'informa!
Norma ISO 9001
Des del nostre Col·legi estem realitzant un esforç
per satisfer les necessitats dels
col·legiats. En resposta al interès
mostrat per alguns de vosaltres
en la norma ISO 9001, hem realitzat gestions amb companyies
de reconegut prestigi que us proporcionaran informació detallada sobre la mateixa, per a això
necessitem que ens confirmeu el
vostre interès a rebre informació
sobre aquesta norma de qualitat
i la sistemàtica per a certificació
de les vostres societats conforme
a aquesta norma.
Para aquells que no coneixeu, la norma ISO 9001, és
una norma internacional que
s’aplica als sistemes de gestió de
qualitat i que se centra en tots
els elements d’administració de
qualitat amb els quals una empresa ha d’explicar per tenir un
sistema efectiu que li permeti
administrar i millorar la qualitat
dels seus productes o serveis.
La norma ISO 9001 és
una norma voluntària, aplicable

a tot tipus d’empresa, independentment de la seva grandària i
del producte/ servei, que vulgui
demostrar la capacitat per proporcionar productes/serveis que
satisfacin les necessitats dels
seus clients (incloent els requisits legals i reglamentaris) i que
aspiri a augmentar la satisfacció
dels seus clients i a la millora. Alguns dels motius que impulsen a
les empreses a implantar aquests
sistemes són:
1. Obtenir la certificació.
2. Aconseguir un major prestigi
com a empresa.
3. Utilitzar-ho com a arma de
màrqueting / competitivitat.
4. Respondre a imposicions del
mercat o dels propis clients.
5. Oferir una major garantia i
confiança al client.
6. Aporta millores (organització,
funcionament, activitats i processos).
7. És una aposta per la qualitat.
8. Estableix una planificació adequada i una gestió eficaç, amb
controls en les fases adequades
(inclòs de proveïdors i contrac-

tes).
9. Permet tenir una sistemàtica
per a la solució de problemes.
10. Permet a l’empresa tenir capacitat de canvi i adaptació
11. Implantar una disciplina de
treball.
12. Obtenir resultats en:
- La reducció dels costos.
- La reducció de la duplicitat d’esforços.
- En no haver de refer treballs.
- La disminució de les queixes i
reclamacions.

www.burotec.es

Pel el teu interés!
Treballar a França
Informació bàsica
Els ciutadans dels estats
membres de la Unió Europea
podran beneficiar-se de la lliure
circulació, així com de l’accés laboral a França. Per això hauran
de tenir en regla, un document
que li identifiqui, o passaport en
vigència.
Podran exercir la seva
professió de Fisioterapeuta,

sempre que el seu títol sigui homologat pel Ministeri de Sanitat.
Aconseguiran accedir a un salari
en les mateixes condicions que
els ciutadans francesos.
En principi, no és necessari tenir un permís d’estància o
residència, però si les autoritats
ho sol·liciten hauran de tramitar-ho. Tots els ciutadans europeus que decideixin treballar

a França, han de registrar-se a
l’ajuntament de residència.
La sol·licitud haurà d’efectuar-se en el lloc de residència, a
l’ajuntament o en la comissaria,
per a això s’haurà de presentar:
• Un document d’identitat
• Justificar el futur exercici de
l’activitat professional com a Fisioterapeuta a França, a través
d’un contracte de treball, o una
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carta de l’ocupador, adjuntant
l’homologació expedida pel Ministeri de Sanitat.
• Per realitzar el contracte de
treball és imprescindible:
o Acta de naixement original i traducció al francès per un
Traductor jurat.
o Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport en vigència.
o Homologació del Títol
de Fisioterapeuta.
Homologació del títol
Primer pas:
Sol·licitar l’autorització
de l’exercici com a fisioterapeuta davant el Ministeri de Sanitat.
S’han de presentar els següents
documents:
• Una carta en francès en la qual
es demana aquesta autorització
• Fotocopia del Document Nacional d’Identitat o Passaport
• Copia de l’expedient acadèmic
(espanyol i traducció jurada del
mateix a francès)
• Còpia d’un certificat de pràctiques hospitalàries i la seva traducció
• El certificat de l’acreditació per
a la Unió Europea pel Ministeri
d’Educació i Cultura que certifiqui que el teu títol és conforme
a la directiva nº 2001/19/CE i la
seva traducció.
Traducció de documents:
La traducció de documents ha de ser jurada per un
traductor, la signatura del qual
sigui reconeguda pel Consolat
Francès. Es pot fer a Espanya i
enviar una còpia de l’original al
Ministère de la Santé.
Segon pas:
Enviar la documentació completa per correu postal al Ministeri

de Sanitat Francès.
Sobre el currículum i la carta
de presentació França.
Els currículums a França
solen ser funcionals o cronològics inversos. És aconsellable indicar l’edat en lloc de la data de
naixement i és important facilitar
detalls sobre els coneixements
d’idiomes.
Solen demanar la carta
de presentació manuscrita per
facilitar les proves grafològiques
de selecció, habituals a França.
La referència al lloc s’haurà de situar a la cantonada superior dreta.

Període de prova
El període de prova que
permet avaluar a l’ocupador les
competències, a més de precisar el salari que convé segons les
funcions exercides durant aquest
temps. No és obligatori, però
hauria d’indicar-se en el contracte de treball.
La durada màxima legal
del període de prova a França
d’un contracte de durada determinada és de entre dos i tres mesos.
Durant el període de prova, els

contractes de treball poden ser
acabats lliurement per l’ocupador o l’empleat, sense justificació
particular, ni indemnització.
Impostos
IRPF
L’estat de França no reté
els impostos sobre la renda en
la nòmina mensual. Al gener següent a l’exercici es fa la declaració de la renda i posteriorment a
això és quan s’haurà de pagar. Es
podrà triar pagar-ho immediatament o pagar una part proporcional tots els mesos.
Impostos locals
L’arrendatari ha de pagar
la taxa per allotjament, si es troba en el pis l’1 de gener de l’any
corresponent. Sol ser una mica
menys d’un mes de lloguer sense
les despeses de comunitat.
Seguretat Social
En la nòmina, es reté entre un 16% i un 23% de seguretat social. El sistema social està
basat sobre un sistema de pagament. Per a això es tria al metge de capçalera o l’especialista,
es paga la consulta, i després es
passa la factura a la seguretat
social qui reemborsa el import
abonat. La seguretat social es fa
càrrec d’entre un 60% i un 75%
de les factures, en funció del tipus de cura que sigui. Una vegada formalitzat el contracte de
treball, el treballador haurà de
presentar-se en la Caisse Primaire d’Asseurance Maladie (CPAM)
per donar-se d’alta com a usuari.
I sol·licitar la Carte Vital. Aquesta
targeta permetrà que la seguretat social pagui directament la
teva part de la quota.
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Nòmina
La nòmina es paga a final
de mes amb una transferència
bancària. A França, la norma general és cobrar 12 sous, encara
que en alguns casos poden ser
13. La nòmina comprèn un sou
base i unes primes si escau. El
sou es determina en el contracte
de treball i el conveni col·lectiu.
El conveni col·lectiu està a la disposició dels treballadors en cada
establiment.

Compte Bancari
En arribar a França a treballar, cal obrir un compte bancari per poder cobrar la nòmina.
No podem obrir un compte a Espanya que ens serveixi allí.
Allotjament
Per poder llogar un pis,
cal pagar una fiança que sol ser
de dos mesos de lloguer sense
comunitat a la signatura del contracte. El lloguer es paga a princi-

pi de cada mes, per la qual cosa a
la signatura del contracte caldrà
pagar l’equivalent a tres mesos
de lloguer. A més, cal tenir en
compte que el segur de llar és
obligatori i ho ha de subscriure
l’inquilí.

[Informació recollida del Consell
General de Col·legis de Fisioterapeutes d’Espanya]

Cursos i Tallers realitzats:
Interns
15/03/2014 - Curs d’Embenatge Neuromuscular.
A continuació vos detallem la reflexió del professor.
“Curs intens on s’han posat bastants embenatges i hem tret bastants conclusions clíniques, Alumnes
molt aplicats i interessats per cada embenatge que posàvem, es noten les ganes d’aprendre (sense parlar del
factor humà, que quan aquestes com vaig estar el passat any 40 caps de setmana fora de casa, agraeixes molt
el bon tracte rebut), instal·lacions estupendes, preparades i organitzades molt bé, sense dubtar-ho si hagués
de realitzar qualsevol altra formació la realitzaria en les instal·lacions del col·legi.
En resum: curs intens, alumnes genials i aplicats i tracte immillorable.Desitjant tornar!!!
Diego Márquez Pérez”
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29/03/2014 - Taller d’actualització de Suport Vital Bàsic per a Fisioterapeutes d’Eivissa.
El dia 29 de març coincidint amb l’Assemblea Ordinària Anual a Eivissa, es va realitzar el Taller d’actualització de Suport Vital Bàsic per a Fisioterapeutes, on els nostres companys d’Eivissa es van posar al dia
en les últimes recomanacions de l’ERC (European Resuscitation Council) i van tenir l’oportunitat de practicar
la tècnica realitzant una simulació amb un ninot.

Externs
22 - 23 de març de 2014 – Curso Espatlla
03 - 06 d’abril de 2014 – Curs Kinetic Control. 3er Seminari
Pròximament
23, 24 i 25 de maig de 2014

Més informació: www.fisioterapiamanual.es

EMILIO “ Louie” PUENTEDURA PT , DPT, PHD , OCS , GDMT ( AUSTRALIA ) , GSC , FAAOMPT
Emilio Puentedura, més
comunament conegut com
“Louie”, va néixer a Madrid i va
emigrar a Austràlia amb la seva
família en 1962. Va realitzar els
seus estudis de fisioteràpia amb
diploma de Graduat en Teràpia
Manipulativa a Melbourne, Aus-

tràlia.

Va treballar en la pràctica clínica assistencial a Austràlia
fins a 1995, quan va decidir traslladar-se als Estats Units. Ha estat involucrat en la fisioteràpia
manual ortopèdica durant més
de 34 anys, donant conferències
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i presentant seminaris sobre els
diferents enfocaments de la fisioteràpia manipulativa.
Actualment és professor associat a la Universitat de
Nevada (Las Vegas), on ensenya
anatomia, rehabilitació ortopèdica i de columna, principis ortopèdics i diagnòstic per la imatge. Va completar el seu doctorat
post-professional en Teràpia Física (DPT) de la Universitat del
Nord d’Arizona. A més, va obtenir el Doctorat en Fisioteràpia de
la Universitat Nova Southeastern
a Fort Lauderdale, Florida.
És un especialista certifi-

cat per la junta de teràpia física
ortopèdica, membre de la American Academy of Orthopaedic
Manual Physical Therapists i
també és un Terapeuta Manual
Vertebral, certificat ISPI (International Spine and Pain Institute).
Louie ha investigat i publicat extensament sobre la fisioteràpia
manipulativa vertebral, així com
sobre l’educació sobre la neurociència del dolor. Ell és el coautor d’un nou llibre de text en
l’aplicació clínica de l’educació
neurociència terapèutic, titulat:
“Therapeutic Neuroscience Education: Teaching patients about
pain – a guide for clinicians”.En

12 i 13 de juliol de 2014

2013, va ser guardonat amb el
premi: Rose Excellence in Research Award, Orthopedic Section of the American Physical
Therapy Association.
Podrem gaudir dels seus
ensenyaments en el curs que
realitzarà en el Saló d’Actes de
l’Hospital Són Llàtzer els dies
23, 24 i 25 de Maig de 2014.
Per realitzar les inscripcions contactar amb el Col·legi
de Fisioterapeutes de les Illes Balears o bé en www.fisioterapiamanual.es

Més informació: www.fisioterapiamanual.es

Esdeveniments Esportius
K42
El dia 23 de març va tenir lloc la carrera de muntanya coneguda com a K42 que va transcórrer pel municipi de
Calvià, els participants d’aquesta carrera es van trobar amb
un dur circuit, amb les pujades a s’Esclop i al Galatzó, sense
explicar que el vent no els va posar les coses fàcils.
A l’arribada a meta, els que així ho van desitjar van
comptar amb el servei de fisioteràpia per fer una mica menys dura la seva recuperació i consultar les molèsties que els
haguessin pogut ocórrer durant la prova.
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45 Trofeu S.A.R. Princesa Sofia Isaf Sailing World Cup Mallorca
Aquest any ha estat el primer on el Col·legi Oficial
de Fisioterapeutes dels Illes Balears ha col·laborat en el 45
Trofeu S.A.R. Princesa Sofia Isaf Sailing World Cup Mallorca
que va tenir lloc del 30 de març al 5 d’abril. On els participants de les diferents categories van poder ser atesos en
ambdues seus que albergaven aquesta regata, Club Nàutic
de l’Arenal i el Club Marítim Sant Antoni de la Platja.

VIII Mitja Marató de Pollença
Diumenge passat 6 d’abril, va tenir lloc a Pollença
la VIII Mitja Marató de Pollença i Campionat de Balears, on
van participar com a atletes convidats: Ouais Zitane (1er
classificat), Luis Miguel Martín Berlanas (2º classificat) i María Vasco (1ª classificada a categoria femenina)
Una altra edició més, diversos fisioterapeutes van
estar presents.

VI Ultra Mallorca Serra de Tramuntana
Un any més, ens va complaure acudir a la cita amb la
Ultra Mallorca Serra de Tramuntana, en la seva sisena edició, que va tenir lloc el 20 d’abril atenent als corredors a la
seva arribada.
Els corredors van recórrer 105 km amb un desnivell
acumulat de 4,200m sortint dia 19 d’abril a les 24.00h des
del municipi d’Andratx a la zona sud-oest de la illa per arribar fins al municipi de Pollença a la zona nord de Mallorca, recorrent gairebé la Serra de Tramuntana, en un temps
màxim de 24hores.
XIV Volta a Eivissa Internacional amb bicicleta de muntanya.
Durant els dies 18, 19 i 20 d’abril es va celebrar a
Eivissa la XIV volta a Eivissa internacional amb bicicleta de
muntanya.
Com és habitual, una representació de fisioterapeutes del col·legi va estar atenent als esportistes en els tres
finals d’etapa. Un total de 600 participants van tenir a la
seva disposició a 14 fisioterapeutes per facilitar la seva recuperació de cara a la següent etapa.
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Noticies!
Vos informem de la publicació en el BOIB del dissabte 22 de març de 2014, de l’acord de Borsa Única
de Treball Temporal del Servei de Salut dels Illes Balears.
Podeu descarregar el document a la nostra pàgina web!

HOMENATGE A JOSEFA FIGUEROA DÍAZ “PEPITA”
El dijous dia 27 de març a les 19,30h a la seu del Col·legi, se li va fer un homenatge a Josefa Figueroa
Díaz,la nostra col·legiada nº 1, coneguda per tots com a Pepita, per nomenar-la, tal com es va acordar en
l’Assemblea General, en col·legiada d’honor com marquen els estatuts del nostre Col·legi.
A l’esdeveniment vam tenir l’oportunitat de comptar amb la presència el Conseller de Salut, Hble. Sr.
Martí Sansaloni i amb el Director General de Salut Pública i Consum, el Sr. Luis Rafael Santiso.

Ajuda’ns a millorar-ho!!! La teva opinió compta molt.
Fundat en 2014
Edita: Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears.
Dirigit a: Fisioterapeutes y alumnes de Fisioteràpia.
Periodicitat: Bimensual (eventualment pot haver-hi
nombres extraordinaris)

Direcció: c/ Camp Redó nº 3 baixos C.P. 07010 Palma
tel. 971 71 30 18
Fax: 971 71 13 86
Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h i 16.00 a 20.00h
www.colfisiobalear.org info@colfisiobalear.org
Col·laboradors: Tomás Alías, Pep Toni Moyà, Ana Mª Muñoz,
Sergio Melis, Javier Gil, Marga Reynés, Mar Alías, Elena Pérez
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