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Escrits d’opinió: Si un dels propòsits d’any nou és fer esport, què s’ha de tenir en compte?
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ALIMENTACIÓ – EXERCICI FÍSIC I EMBARÀS

L’estat nutricional i els hàbits alimentaris de la futura mare són factors
directament relacionats amb la seva salut i la del seu fill. Una bona
alimentació pot ajudar a prevenir parts prematurs i problemes lligats
al desenvolupament del nadó, com pot ser la disminució de pes o de
talla, disminució de la resistència a les infeccions… Durant l’embaràs,
l’organisme de la dona experimenta canvis que l’afecten física i psí-

quicament, per tant el seu esforç biològic és més gran. L’activitat diària de la dona té un con-
sum aproximat de 2000 kcal. Durant els primers mesos, la quantitat de calories
s’incrementen, entre 200 i 220 kcal. Aquestes estan destinades a fer l’acúmul de greix
necessari per l’alletament. A la segona part del embaràs, les necessitats del bebè augmen-
ten i el consum de calories per part de la mare pot arribar a 2600 kcal. S’aconsella un aug-
ment de pes mínim d’11’5 kg, en dones que inicien l’embaràs amb un pes normal, tot i que
hi ha dones que augmentaran 7kg i d’altres 18kg i les dues poden tenir un bebè sa. 
Iode. El iode és un nutrient essencial per la síntesis d’hormones tiroideas. L’OMS ens diu
que les necessitats de iode durant la gestació són de 250 a 300 mgr/dia; i l’aport d’una dieta
habitual no hi arriba. Seria necessari, a més de la sal iodada, ingerir un mínim de 4 racions
setmanals de productes d’origen marí (peix, conserves, marisc) per no necessitar suple-
mentació.
Àcid fòlic (Vit.B9). Els folats són nutrients essencials no sintetitzables per l’home i que es
necessiten aportar a través de la dieta. El seu dèficit es relaciona amb defectes del tub neu-
ral. Des del Dept. de Sanitat es recomana la suplementació de 0,40 mg/dia d’àcid fòlic a tota
dona que estigui planificant un embaràs i augmentar la recomanació fins a 4 mg/dia en ges-
tants que poden tenir deficiències. Es recomana iniciar la suplementació almenys un mes
abans de la concepció i no deixar-ho fins al tancament del tub neural. Ex: fruita, cereals inte-
grals, llegums, llevats, fruits secs.
Ferro. La necessitat de suplementació amb ferro cal valorar-ho en funció dels valors analí-
tics com els hàbits dietètics de la gestant. I només suplementar quan és necessari. Un
recent estudi del Women’s and Children’s Hospital (Australia) en la revista científica
“American Journal of Clinical Nutricion” concloïen que suplementar amb ferro a dones
embarassades ben nodrides i sense diagnòstic d’anèmia pot portar més riscos que benefi-
cis. Ex: cloïsses, escopinyes, cereals integrals, llegums, fruïts secs, carns vermelles, visce-
res.  

Margarita Franch
Llevadora

RECOMANACIONS

Els darrers anys hem pogut observar com cada vegada hi ha més
gent realitzant activitat física pels carrers o pels camins de la vora
de les nostres ciutats o pobles. Aquest increment de l'interès de la
població per a la realització d'activitat física és molt i molt bo, però
no està exempte de riscos. Començar a fer activitat física és relati-

vament fàcil. Només cal tenir-ne ganes. El material esportiu imprescindible no és car i cami-
nar o córrer pel carrer és gratuït. L'activitat física, però, pot arribar a crear una certa addic-
ció. El benestar produït per la pròpia activitat física per l'alliberament d'endorfines endòge-
nes, la sensació de “sentir-se millor” després d'haver corregut durant 30 minuts o caminat
durant una hora a un ritme viu, provoquen que la gent tingui la necessitat de seguir fent acti-
vitat física i anar augmentant, poc a poc, la durada o la intensitat de l'exercici, perquè cada
vegada estem en millor forma. Per aquest motiu, entre d'altres, cal que estiguem segurs que
el nostre organisme (o l'organisme dels nostres pacients) està capacitat per a suportar els
canvis fisiològics que es produeixen amb l'activitat física. I parlo “d'activitat física” i no
“d'esport”, perquè les diferències són substancials. Parlem d'activitat física o exercici físic
quan realitzem un seguit de moviments reglats i orientats a aconseguir alguna millora en el
nostre estat físic (perdre pes, reduir les xifres de colesterol i de tensió arterial, millorar la
nostra forma física, ...) i, en canvi, parlem d'esport quan aquesta activitat física es realitza
sota una reglamentació i l'objectiu final és la competició (córrer més que els demés, marcar
més gols, encistellar més que l'altre equip,...). Així doncs, és molt recomanable (jo diria que
imprescindible) la realització d'una revisió mèdico-esportiva prèvia a la realització d'activitat
física i/o esport. En aquesta revisió cal que hi hagi, almenys, a més d'una anamnesi i una
exploració física completa, un electrocardiograma de repòs i una prova d'esforç, com a
mínim submàxima, per tal de veure com respon l'aparell càrdio-circulatori i respiratori quan
el sotmetem a un exercici, és a dir, quan el cor s'accelera. La periodicitat d'aquestes revi-
sions es donarà en funció, sobretot, de l'edat de l'esportista: els esportistes més joves
podran fer-se aquestes revisions cada 2-3 anys, i a mesura que anem fent-nos més grans
la periodicitat augmentarà, recomanant-se revisions anuals a esportistes majors de 30 anys
amb una intensitat d'activitat física moderada-alta. Els professionals millor capacitats per a
realitzar aquestes revisions són el col·lectiu de metges especialistes en Medicina de
l'Activitat i l'Esport, que a Girona estem agrupats a la Secció Col·legial de Metges de l'Esport
del COMG i repartits per tot el territori de la província.  

Dr. Daniel Castillo i Isern
Secretari de la Secció Col·legial de Metges de l'Activitat Física i de l'Esport del COMG

VETERINÀRIA I SALUT

Quan passen els Nadals, ens arriben els  bons propòsits:
farem esport!
I amb qui? amb el nostre millor amic de companyia, el gos.

Sovint veiem per les vies verdes, gent fent exercici amb el seu gos. 
Quantes vegades hem llegit que ha tingut lloc una Pirena o un Canicross.

Què fomenten aquestes activitats? La pràctica de l’esport. Però què em de saber i per què?

Hem de distingir les diferents races de gossos. Hi ha aquelles que estan acostumades a
estar tota l’estona amb els seus amos. Els  coneixement com “faldillers”. Hi ha d’altres que
estan destinats a tenir cura dels ramats o bé s’utilitzen per caçar o per fer carreres. I els
últims que de tants creuaments que han patit, no sabríem del cert de  quina raça són.

La mida del gos també és important. Un gos mitjà, necessita sortir tres vegades al dia
almenys durant 20 minuts. El de mida gran, necessita córrer, però ull! No és motiu per fer
grans maratons!

L’edat també és important. Uns gos jove amb bona salut, i que fa entrenament amb regula-
ritat, pot “trotar” sense problemes uns quans kilòmetres a pas lleuger o fins i tot córrer al
costat de la bicicleta.

Pensem que el cor dels nostres amics, no està preparat per segons quines velocitats. A
vegades li pot costar seguir-nos, pot sentir POR de perdre’t i espantar-se.

Córrer per córrer, no està fet pel teu col·lega.

Abans de fer qualsevol esport, consulta al teu professional veterinari de les característiques
del teu gos. Ell t’indicarà de forma acurada, les passes a seguir per a què el teu gos arribi
a ser un bon atleta.

Margarita Zurtuzar Urquia
Membre de Junta Col·legi Veterinaris Girona 

RECOMANACIONS. ÉS NECESSÀRIA LA PREPARACIÓ?

Tothom és conscient de la importància de la pràctica esportiva per a
una bona qualitat de vida i una salut òptima. Amb l’avantatge que es
pot practicar en totes les edats i a varis nivells.

Però es imprescindible una bona preparació per portar-ho a terme, ja
que si no ho fem correctament hi ha un alt risc de patir alguna lesió.

Els primers dies de la realització d’un esport, començarem amb poca intensitat, i procurant
una bona tècnica per no agafar males posicions i carregar la musculatura, i mica en mica
anirem pujant d’intensitat a mesura que vagin passant els dies; tot i que prèviament a la rea-
lització de l’activitat esportiva hem de fer un escalfament per oxigenar la musculatura, espe-
cialment la més implicada, depenent de l’esport que portem a terme. Un cop finalitzada
l’activitat, tornarem a fer una sèrie d’exercicis per refredar la musculatura i que torni a la nor-
malitat.

A més d’evitar lesions, si portem a terme una bona preparació, també obtindrem més bon
rendiment esportiu. 

Per posar algun  exemple típic de persones que inclouen dins els propòsits de l’any nou
començar a fer exercici, podríem citar: la persona que no n’ha fet mai o que no en practica
des de fa molts anys i ara que té 30 o 40  anys decideix  començar; o aquella que pateix un
sobrepès i ha sentit a dir que corrent es cremen moltes calories i l’ajudarà a aprimar-se. 

Alerta! Segons quin esport triï per iniciar-se, i depèn com ho faci, tindrà molts números per
lesionar-se a la curta o a la llarga. La nostra recomanació per aquestes persones, és que
consulti a un professional de la salut abans d’iniciar-se en  un practica esportiva. El fisiote-
rapeuta, partint d’una  exploració i una anamnesi, li elaborarà un programa d’inici adequat i
a través d’un seguiment,  li podrà pautar la  progressió més adient. Quan aquesta persona
aconsegueixi una forma física suficient per a realitzar un esport de més nivell, si és el seu
objectiu, aleshores serà el moment per posar-se en mans d’un preparador físic que l’ajudi a
millorar les marques en l’esport escollit.

David Sanchez Martínez
Vocal de la Secció Territorial de Girona
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Informació d’interès

Us informem que com a resultat de les eleccions  celebrades al Col·legi Oficial de Veterinaris
de Lleida, el passat 18 de gener , la nova Junta està  formada per:

Presidenta: Carmen López Burillo
Secretari: Jaume Fabà Capdevila
Tresorer: Josep Torra Masip
Vocals: Dolors Corredera Alcover, Gemma Rodríguez Torras i Albert Finestra Uriol

www.covll.cat

Recomanacions Culturals

Des de Fòrum Associació us volem recomanar els següents artistes i àlbums:

- Someone Like Yo, d’Adele
- Comptine d'un autre été: L'après midi
- La Valse D Amelie, de Yann Tiersen
- IV Orquestrada de les comarques gironines
- Espècies per catalogar, d’Els Amics de les Arts
- Artista: Diana Krall

Esperem que aquesta varietat posi el punt musical a l’hivern!

L’alcalde Trias ofereix Barcelona perquè aculli el Congrés Internacional d’Infermeria
de 2017

L’esdeveniment mou més de 17.000 professionals d’aquest àmbit d’arreu del món. La ciutat
es disputa la seu amb les ciutats de Hèlsinki i Dublín.

Curs d’aplicació de flors de bach per a casos clínics aplicats en infermeria

Dates: 22, 23 i 24 de maig 2012 
Horari: El dia 22 de maig de 16 a 19 h, i els dies 23-24 de maig de 15:30 h a 19:00 h
Lloc: Aula de Formació del Col·legi
Matrícula: 30 euros (material inclòs)
Termini d’inscripció: 17 de maig de 2012 
Docent: Jordi Puertas
Objectius: Adquirir un coneixement global de la teràpia floral del Dr. Bach amb informació
teòrica i pràctica per dissenyar un tractament segons símptomes i signes, comprenent com
actuen les essències i assimilant l’ampli ventall de possibilitats i el camp d’acció d’aquesta
eina dins de les teràpies complementàries.

Curs d’electrocardiografia pràctica en infermeria

Dates: 17-21-23-30 de maig de 2012  
Horari: de 9:30 h a 14:30 h
Lloc: Aula de Formació del COIGI
Preu matrícula: 65 euros
Termini d’inscripció: 14 de maig de 2012 
Docent: Dolors Alsina Coll
Objectius: Oferir al personal sanitari les bases específiques per a poder interpretar un elec-
trocardiograma, a fi de poder detectar possibles alteracions del ritme.

Xerrada reputació legal online

El passat 18 de gener, a l’aula de formació del COMG,
es va impartir la xerrada sobre “Reputació legal online”,
dirigida a metges i professionals de la salut, centres
mèdics, community managers i responsables de comu-
nicació o màrketing. 
La reputació i bona imatge dels professionals de la salut,
i la dels seus serveis, és un valuós actiu que ha de protegir-se davant ingerències externes.
Un comentari negatiu pot ser un motiu per no visitar-se o no anar a la consulta, ja que els
possibles pacients busquen informació per internet. Saber identificar-ho i gestionar-ho és
clau per a la protecció de la reputació online. 
La xerrada va anar a càrrec del Sr. Rafael Gimeno-Bayón del Molino, advocat amb 10 anys
d’exercici, especialitzat en l’àmbit de les TIC. Assessoren en agressions online i en control
de reputació a professionals, polítics i empreses. www.uneon.es.

I Concurs Pitch and Putt Col·legi de Metges de Girona

Concurs tancat a metges, familiars i treballadors del COMG.
Modalitat: individual medal

12 h aprox. entrega de premis i pica-pica
Inscripcions:info@pitchandputtcanpascual.com. Tel: 972 162 060
Inscripció mínima: 20 jugadors

Data: 19-05-2012 
Horari: 9:30h
Lloc: Pitch and Putt Can Pascual
Preu: 16 euros (pica -pica inclòs)

Agree Social

Neix a Girona  la primera xarxa social per a professionals i empre-
ses de la industria veterinària: www.agreesocial.com. Fàcil, sen-
zilla i molt intuïtiva. 
Respon a la necessitat de trobar un espai permanent de contacte
i intercanvi perquè veterinaris, nutròlegs, agrònoms, ramaders
tècnics i gerents del món agropecuari, intercanviïn informació, idees i opinions.
Agree Social vol ser un referent a la xarxa per tal d’impulsar la carrera professional dels seus
usuaris, per ampliar contactes, cercar feina i  oportunitats de col·laboració amb empreses i
especialistes en el sector.
Ideant. Avinguda  Jaume I, 40. Girona

Identificació equina a Catalunya

El passat 24 de gener va tenir lloc a la Universitat de Bellaterra, a la
Facultat de Veterinària, una jornada  sobre la Identificació Equina. En
aquestes jornades varen participar el DAAM, el Consell de Veterinaris de
Catalunya i un centenar de companys veterinaris que treballen amb els
èquids.
La principal novetat van ser les modificacions de la normativa que fa referència a la identifi-
cació equina i les diferents vies de col·laboració amb les entitats organitzadores.
El plantejament dels dubtes que dóna lloc a qualsevol canvi que es produeix en aquest tema
i el debat que es va generar va fer que la  jornada s’allargués fins al vespre.
Aquestes jornades, tindran una segona edició  el dia 1 de febrer, a la què es podrà comple-
tar la informació a aquells companys que no varen poder assistir a aquesta.

Margarita Zurtuzar. Membre de Junta

Formació

Acaba de començar un nou any i amb ell un nova projecció de for-
mació a la seu Gironina del CFC pels seus col·legiats, que us ani-
rem informant a mesura que els tinguem confirmats
De moment, ja us podem anunciar una primícia que de ben segur
serà del vostre interès. Els dies 4, 5, 18 i 19 de maig, tindrem a
Girona al reconegut Sr. Serge Tixa, per impartir el curs d'anatomia
palpatòria, de 32 hores lectives. Ja estan obertes les inscrip-
cions.

Atenent les peticions que ens fan els fisioterapeutes gironins, de moment us avancem que
ens han confirmat el Seminari tècnic de Suport instrumental, el 26 de maig de 10 a 13 h.
I el de protecció de dades, pel  dimecres 15 a les 20:00. A més, tornarem a editar el semi-
nari, reeducant la sedestació, per la demanda que va tenir a l'anterior presentació.

Reunió Anual

Dins d'aquest primer trimestre de l'any, tindrà lloc a la seu Gironina del CFC, la reunió anual
en la què us informarem de les tasques dutes a terme per la secció durant l'any 2011 i us
anunciarem els projectes pel 2012. És molt important la vostra participació, per tal de poder
recollir les aportacions i propostes que ens vulgueu fer i així poder millorar, entre tots, alguns
aspectes essencials per la nostre professió. Aquest any us proposem acompanyar la reunió
amb un esmorzar i una conferència. Tant punt el ponent ens confirmi data, us ho anuncia-
rem al web del Col·legi. Estigueu atents a la pàgina web i confirmeu la vostra assistència! 

Us hi esperem!
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Quins són els nous reptes que es proposa la nova Junta de Govern del CFC?
Tenim diversos objectius a assolir en aquests 4 anys que se’ns presenten per
davant. Els podríem resumir en quatre pilars bàsics: seguir la lluita contra
l’intrusisme imperant en la nostra professió, aconseguir les especialitats en fisiote-
ràpia, fer-nos més presents en la societat civil i millorar els serveis i prestacions cap
als nostres col·legiats.

Com treballareu la lluita contra l’intrusisme?
Una de les primeres mesures serà intensificar les denúncies contra totes aquelles
persones que, sense tenir una titulació sanitària reglada ni competències per fer-
ho, tracten persones amb patologia. Pensem que, com a col·legi professional, hem
de vetllar perquè això no passi i garantir una bona atenció als ciutadans i ciutada-
nes del nostre país.

És per aquest motiu que tenim establert un protocol d’intrusisme, on tota persona,
sigui col·legiada o no, ens pot fer arribar la seva demanda, i el CFC es fa càrrec de
realitzar els tràmits oportuns.

Per què voleu tenir especialitats reconegudes en la vostra professió?
La nostra professió comprèn tots els àmbits d’actuació en la salut, i els nostres pro-
fessionals es diversifiquen en el seu abordatge. És per aquesta raó que creiem que
cal que es reconegui aquesta especialització, de la mateixa manera que infermeres
i metges, per tal que la població amb una patologia determinada pugui ser atesa per
professionals reconeguts amb l’especialització.

Quines especialitats voleu aconseguir?
Són nou: geriatria, pediatria, respiratori, atenció primària i salut comunitària, tracte
del sòl pelvià, neurologia, fisioteràpia neuromusculosquelètica, laboral i esportiva.

Per què voleu estar més presents en la societat civil?
Doncs per dos motius principals: que la societat conegui totes les possibilitats que
la fisioteràpia els pot oferir, no només de tractament sinó també com a eina de pre-
venció de malalties i promoció de la seva salut i autonomia personal. I l’altre, retor-
nar a la població allò que ella ens dóna, cosa que ens pertoca com a corporació
pública que som.

I quines accions fareu al respecte?
Tenim tota una sèrie de campanyes de promoció de salut que van des de xerrades
a les escoles per tal que els nostres infants, ja de ben petits, tinguin cura del seu
cos, fins a xerrades i tallers per a la nostra gent gran perquè es mantinguin actius i
autònoms.

Estem organitzant, per al dia 20 d’octubre, la gran festa de la fisioteràpia, que es
realitzarà a Barcelona, però que en farem difusió per tot el territori català. Hi haurà
diverses activitats i sorpreses que de moment preferim mantenir en secret, però en
uns mesos podrem informar-ne.

Quins creu que seran els reptes de la professió per als propers anys?
Atesa la situació econòmica i social actual, creiem que el repte més important serà
fer veure a les administracions i a la societat en general, la potencialitat de la fisio-
teràpia i del que pot aportar per tal de generar recursos i limitar despeses. 

Tot i així, estic convençut que el repte més important del CFC és adaptar-se a la
nova realitat social, aprenent dels corrents que avui emergeixen per tal de fer més
àgil i proper el nostre Col·legi, a banda de fer que es converteixi en el pal de paller
de la Fisioteràpia al nostre país, creant una sensació de col·lectiu cohesionat que,
a hores d’ara, encara no està del tot consolidat.

Com considera vostè que han evolucionat la fisioteràpia ens els darrers
anys? 
La fisioteràpia ha evolucionat exponencialment. De fet la gent no sabia ni qui era
un fisioterapeuta, ni què fèiem, i molts no sabien ni pronunciar-ne el nom. És inne-
gable que hem millorat, que els nostres estudis han passat de ser una especialitat
d’infermeria via FP a tenir personalitat pròpia, a ser universitaris, i fa poc, a grau.
Però tenim la història que tenim i no és molt llarga. Si mirem d’altres països en els
quals la Fisioteràpia s’ha fet gran, veurem el camí que hem de seguir i que, segur,
assolirem: el del reconeixement social, institucional i econòmic.

I per acabar, què els oferiu als vostres col·legiats?
Tot tipus de serveis, com són les diferents assessories professionals, un servei
d’orientació laboral per millorar la recerca de feina, una oferta formativa molt diver-
sa i descentralitzada de Barcelona on juguen un paper molt important les seccions;
i aprofito la pregunta per agrair el gran treball que els companys de la Secció
Territorial de Girona estant realitzant, ja sigui amb la preparació de l’oferta formati-
va que es realitza des de la Secció com per la seva participació en diferents orga-
nismes -com la mateixa associació fòrum-, que enriqueixen el Col·legi i, per tant, la
professió. 
Gràcies companys!

Signat: 
Alba Resplandis Segovia
Coordinadora de la secció territorial de Girona
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