
 
 

FISIOTERÀPIA I TECNOLOGIA: 
EL FUTUR JA ÉS AQUÍ 

 
 

 

 

PRESENTACIÓ 
La Secció Territorial de Lleida té el gust de presentar la 
següent jornada online: Fisioteràpia i tecnologia: el futur ja 
és aquí. 

El món de la tecnologia està avançant d’una forma ràpida i 
pràctica en les nostres vides. La Fisioteràpia també avança 
i, per aquest motiu, és interessant poder conèixer quines són 
aquestes ajudes que ens permeten, juntament amb les 
nostres mans i  coneixements, fer un pas endavant dins la 
vessant del diagnòstic de Fisioteràpia, tractament, prevenció 
i exercici terapèutic.  

Totes aquestes eines són ja el present i futur de la nostra 
professió, les quals poden ajudar-nos a millorar allò que fem i els resultats que obtenim. 

 

PROGRAMA 
10.00 h Presentació de la sessió 

Júlia Solani  
10.15 h 
 

Intel·ligència artificial, anàlisi de veu i imatge aplicats al control i seguiment de la salut 
Raúl Ferrer 
Durant gairebé dues dècades hem escoltat les bondats i el potencial de l'aplicació de la intel·ligència artificial en la salut 
per millorar els processos d'anàlisi i monitorització de paràmetres que habitualment fem servir els professionals sanitaris 
per donar suport la nostra presa de decisions. Lluny de sonar a ciència ficció, aquestes tecnologies ja s'estan aplicant 
amb èxit en el diagnòstic, tractament i seguiment de múltiples processos patològics, i la velocitat de transformació digital 
de la salut serà cada vegada més ràpida, fent que els nostres hàbits en consulta es modifiquin a causa, en gran mesura, 
de la coneguda Transformació Digital. 

10.35 h Sistema MAD UP (BFR) a la readaptació de lesions  
Rubén Cabanillas  
S’abordaran les bases de la metodologia de Blood Flow Restriction (BFR) en el tractament de diferents lesions d’àmbit 
esportiu que ens podem trobar en el nostre dia a dia. Veurem una part més conceptual i, a continuació, una part 
d’aplicació pràctica de la seva metodologia en pacients reals. 

 

  

Adreçat a: fisioterapeutes col·legiats 
Durada: 3 hores 
Preu: activitat bonificada al 100% 
Calendari: 10 d’abril de 2021 
Horari: dissabte, de 10.00 h a 13.00 h 
Jornada EN LÍNIA 

PONENTS 
 

Raúl Ferrer: Fisioterapeuta i doctor en investigació del dolor. 
Vicesecretari del CFISIOMAD, conseller del CGCFE i CEO de 
Smart Dyspnea.  
 
Rubén Cabanillas: Fisioterapeuta i graduat en CAFE. Màster en 
Readaptació Esportiva a EUSES. Readaptador a r3 Manresa. 
Readaptador i preparador físic. 
 
Iosune Salinas: Diplomada en Fisioteràpia. Màster en PRL, 
especialitat en ergonomia. Màster i doctora en Tecnologia 
educativa. Professora de la Universitat de les Illes Balears.   
 
Katia San Sebastián: Diplomada en Fisioteràpia. Màster en 
Nutrició humana i qualitat dels aliments. Doctoranda. Projecte 
de tesi: Exercici terapèutic mitjançant joc seriós en dispositius 
mòbils per la  rehabilitació cervical. 
 
Carlos Fraile: Metge cirurgià. Universitat de Carabobo, 
Veneçuela. 2009. Cirurgia Toràcica via MIR. Hospital Clínico San 
Carlos, Madrid. 2012 - 2017. Doctorat en Investigació en 
Ciències medicoquirúrgiques. Universidad Complutense de 
Madrid. 2019. Autor de Fissios App. 



 
 
  
 

10.55 h Validació clínica d'una aplicació mòbil mitjançant joc seriós per a exercici terapèutic en el dolor cervical 
Iosune Salinas i Katia San Sebastián Fernández 
Aquesta presentació mostra el procés seguit per a l'avaluació d'una app per a l'exercici terapèutic cervical mitjançant 
joc seriós amb un dispositiu mòbil, explicant els passos que s'han anat realitzant i l'execució i planificació del procés de 
validació, per tal de comprovar la seva efectivitat en la millora de l'adherència. 
S'espera poder contribuir així a demostrar els potencials beneficis que pot oferir a les persones amb dolor cervical, així 
com al sistema sanitari, la incorporació de tecnologia mòbil en l'abordatge de la salut de les persones, en aquest cas 
concretament a la rehabilitació mitjançant exercici terapèutic. 

11.15 h E-Health en Fisioteràpia respiratòria. La nostra experiència i expectatives 
Carlos Fraile  
La implementació de programes de Fisioteràpia respiratòria perioperatòria han demostrat disminuir el desenvolupament 
de complicacions postoperatòries i facilitar la recuperació dels pacients. Aquests programes tenen limitacions en termes 
de recursos humans, econòmics o la seva durada, impossibilitant una pràctica generalitzada. Aprofitant aquests beneficis 
i l'auge de les noves tecnologies en salut, un grup de cirurgians toràcics i fisioterapeutes de l'Hospital Clínic San Carlos 
de Madrid van crear Fissios App©. Aquesta app conté consells perioperatoris i un programa d'exercicis de Fisioteràpia 
respiratòria dirigida als pacients que seran sotmesos a un procediment quirúrgic programat. 

11.35 h Taula rodona  
12.55 h Cloenda: Clara Bergé 

 


