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Conveni de Col·laboració
El passat mes de marc, la Societat Catalanobalear de Fisioteràpia, L'Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i les Balears i el Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya, van signar un conveni de col·laboració Institucional que té
com objectiu principal:
- Assolir una major amplitud de llurs tasques i una superior projecció social i mediàtica
en els camps que els hi són propis.
- Promoure i difondre les seves activitats relacionades amb la investigació i formació
professional.
- Participar de manera conjunta en seminaris i congressos en qualsevol àmbit territorial,
potenciant en cada cas els sistemes i els mitjans tècnics dels què disposen.
Descomptes per als col·legiats:
Un dels objectius principals del conveni es apropar la realitat de la Societat i l'Acadèmia
als fisioterapeutes de Catalunya, per això l'acord estableix que els col·legiats gaudiran
dels següents beneficis de la quota de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de
la Salut:
1er Any. Pagament del 60% de la quota de Membre Adjunt de la Fundació l'Acadèmia.
2on Any. Pagament del 80% de la quota de Membre Adjunt de la Fundació l'Acadèmia.
3er Any. Pagament del 100% de la quota de Membre Adjunt de la Fundació l'Acadèmia.
Finalment a fi de garantir un bon funcionament de l'acord, es proposa crear una
Comissió Mixta, Societat, Fundació Acadèmia i Col·legi que s'encarregarà de dissenyar
les activitats conjuntes.
El passat dia 14 de juliol es va dur a terme la primera reunió de la Comissió Mixta, on
es van iniciar les activitats per a les programacions conjuntes.
La Junta de Govern amb aquest conveni veu assolit un dels seus compromisos del
programa de Govern que feia especial interès en crear una Societat Científica.
L'existència de la Societat Catalana de Fisioteràpia i la dinamització de la mateixa a

partir de l'elecció de la nova Junta, i especialment, la decidida col·laboració del seu
President Lluís Puig en establir un conveni de col·laboració amb el Col·legi, fan que la
Junta consideri aquest acord com bàsic i fonamental per construir progressivament
l'espai de reflexió científica i tècnica que hi trobaven a faltar en la professió.
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