
El Col·legi s’apropa als col·legiats de la Garrotxa
El passat 1 de juny, integrants de la Junta de Govern 
del Col·legi es van desplaçar fins a la ciutat d’Olot en el 
marc de la l’acció col·legial ‘El Col·legi en moviment’, 
per la qual es pretén apropar-se als fisioterapeutes 
d’arreu de Catalunya per conèixer de primera mà les 
seves necessitats, inquietuds i propostes.

Durant el matí, el recent nomenat degà del Col·legi, Sr. 
Manel Domingo, va visitar l’Hospital d’Olot així com el 
sociosanitari de la capital de la Garrotxa. En ambdues 
instal·lacions va ser rebut excel·lentment i va poder de-
batre sobre la situació de la Fisioteràpia a la comarca.

A la tarda, el Club Sant Jordi Catalunya Caixa va acollir 
una reunió entre representants de la Junta de Govern 
del Col·legi i col·legiats d’arreu de les comarques de Gi-
rona. La taula presidencial va estar integrada pel degà 
del Col·legi, Sr. Manel Domingo; el vicedegà, Sr. Ra-
mon Aiguadé; el secretari, Sr. Gabriel Liesa, i la coor-
dinadora de la Secció Territorial de Girona, Sra. Alba 
Resplandis, que va presentar als assistents la Secció 
de Girona, els seus objectius, un dels quals és, òbvia-
ment, fer difusió de la Fisioteràpia, motiu pel qual –va 
explicar- formen part del Fòrum Sanitari gironí, junta-
ment amb els col·legis d’infermeria, veterinària i me-
dicina. També va explicar l’afany del Col·legi d’apropar 
els serveis i la formació als col·legiats de les comar-
ques gironines, i va instar els assistents a participar i 
proposar activitats per a la Secció. 

Posteriorment el senyor Domingo va presentar 
als assistents el nou procediment col·legial contra 
l’intrusisme; va parlar sobre la bona feina que està 
realitzant l’Associació de Centres de Fisioteràpia de 
Catalunya, amb la col·laboració del Col·legi, en relació 
al tema de les mútues; va intentar resoldre els dubtes 
que molts fisioterapeutes tenen envers el Pla Bolon-
ya i l’actual títol de grau, i com afectarà als ja diplo-
mats, i es va tractar la presència del fisioterapeuta en 
l’atenció primària. En aquest sentit el degà va posar 
en coneixement dels assistents un pacte amb el De-
partament de Salut pel qual l’any 2015, el 25% dels 
CAP catalans disposaran de fisioterapeuta, no només 
per fer tractaments sinó també educació sanitària, i 
tindran pacients derivats de qualsevol altre professio-
nal sanitari per tractar processos d’alta prevalença i 
baixa complexitat. 

Consideres positives les accions du-
tes a terme en relació a les diferents 
Borses de Treball del CFC?

■ Sí (81%)
■ No (19%)

Participa a les enquestes mensuals a la pàgina 
web del Col·legi www.fisioterapeutes.cat
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El passat dijous 26 de maig, es va celebrar a Vic la con-
ferència: Influència del tractament en els punts gallet de 
la musculatura oclusora sobre la disfunció en el complex 
cranio-cervicomandibular, a la qual hi van assistir prop 
de quaranta persones.

La conferència, organitzada pel Grup d’Interès d’Osona i 
el Ripollès del Col·legi, va ser conduïda per les senyores 
Cristina Arjonilla, fisioterapeuta del centre Fisiosona, i Be-
goña Capella, fisioterapeuta de centre Cos Global, que ens 
van presentar el seu estudi basat en l’observació de les 
diferències entre el tractament invasiu i el tractament con-
servador en les disfuncions cranio-cervicomandibulars.

Després d’un repàs anatòmic de la zona, vam veure que 
es relaciona l’ATM amb els dolors carnio-cervicomandi-
bulars a través d’una connexió miofascial o una relació 
mecànica. A nivell miofascial trobem dolors reflexos a la 
zona, i a nivell mecànic podem trobar mala oclusió, alte-
ració de la mossegada, rectificació cervical, alteració de 
la base del crani i, fins i tot, alteracions posturals.

El tractament conservador proposat va ser: alliberació 
per pressió, espai estirament, relaxació postisomètrica i 
tècniques de Jones. Mentre que el tractament invasiu es 
basa en punció superficial (per bloquejar els nociceptors 
i alliberar pèptids opioides que disminueixen el dolor) i en 
la punció profunda (per a la normalització del sarcòmer i 
provocar una petita hemorràgia per netejar la zona).

L’estudi constava d’un grup de vint persones que tenien 
dolor al complex cranio-cervicomandibular amb més 
d’un any d’evolució, i no hi va haver criteris d’exclusió. De 
les 20 persones, 10 van rebre tractament conservador i 
les altres 10, tractament invasiu. Es van realitzar un nom-

El Grup d’Interès d’Osona i el Ripollès presenta una nova conferència a Vic

bre total de 3 sessions amb un interval d’una setmana 
entre tractament i tractament. En tots el casos hi va ha-
ver millora, però els pacients als quals se’ls va aplicar el 
tractament invasiu, la millora va ser molt més important.

Les conclusions a què s’ha arribat després de la realitza-
ció de l’estudi són: l’estreta relació que hi ha entre l’ATM 
i la simptomatologia del complex cranio-cervicoman-
dibular, i la importància d’evitar factors de perpetuació 
de la zona en disfunció, com podria ser el bruxisme, en-
tre altres. Per aquest motiu, es dóna molta importàn-
cia al treball multidisciplinari entre el fisioterapeuta i 
l’odontòleg especialista en ATM.

Grup d’Interès d’Osona i el Ripollès

Els passats 28 i 29 de maig, el Grup d’Interès Penedès 
del Col·legi va presentar, a l’Hospital Comarcal de Vila-
franca del Penedès, el Curs d’espatlla dolorosa. L’acte 
va estar conduït pel Sr. Jesús Domínguez, fisioterapeuta, 
osteòpata, cinesiòleg i naturòpata. 

El tractament de l’espatlla dolorosa pot resultar espe-
cialment complex, atès que no sempre el mecanisme le-
sional és concret i puntual. A més, s’hi veuen implicades 
estructures de suport com ara lligaments, tendons, etc., 
que enriqueixen la seva funcionalitat.

Després de recordar l’anatomia i biomecànica de 
l’espatlla dolorosa, els alumnes van adquirir coneixe-
ments per, d’una banda, tractar diferents patologies 
associades a l’extremitat superior, com per poder fer 
diferents avaluacions basades en l’abordatge d’allò més 

El Grup d’Interès del Penedès presenta el Curs d’espatlla dolorosa a Vilafranca

concret i de la globalitat, l’osteopatia, la medicina tra-
dicional xinesa, i la cinesiologia. En definitiva, el curs va 
oferir als assistents una visió general per facilitar-los 
l’abordatge global de la patologia d’espatlla.
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«No em cobren comissions  
pel meu compte. Això sí que és 
un tracte diferencial»
Compte Professional és el compte que ho té tot, excepte 
comissions1:

Professional BS
Compte Professional
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Informi’s sobre Professional BS a les nostres oficines, al  
902 383 666 o directament a professionalbs.es. 

0 euros de manteniment1

0 euros d’administració1

0 euros per ingrés de xecs
0

comisiones

1. Excepte comptes inoperants en un període igual o superior a un any i amb un saldo igual o inferior a 150 euros.

Condicions revisables segons evolució del mercat financer.

OFERTA PER A:



Si ja estàs pensant en les vacances, t’informem que el 
Col·legi ha signat un conveni de col·laboració amb Aho-
tels perquè puguis gaudir de les teves vacances al Prin-
cipat d’Andorra amb les millors ofertes possibles.

Pel fet de ser col·legiat podràs gaudir de:

•	 Un 10% de descompte en les estades d’Ahotels a 
Andorra durant el 2011.

•	 Un 10% de descompte en els paquets especials tant 
d’esquí-descans com d’activitats d’aventura.

El Col·legi i Ahotels et posen l’estiu més a l’abast!
•	 A més, podràs optar a paquets especials dissenyats 

exclusivament per al nostre col·lectiu, que es co-
municaran puntualment.

Per beneficiar-te dels descomptes has de fer la teva reser-
va mitjançant www.ahotels.com i, abans de cercar l’hotel 
i la disponibilitat, escriure CFC2011 al camp on posa CODI 
PROMOCIONAL; d’aquesta manera se’t mostraran els 
preus amb el descompte ja aplicat. Si ho prefereixes, pots 
trucar o enviar un correu electrònic amb la teva sol·licitud 
de reserva al +376 871 760 o a reserves@ahotels.com

El 17 de maig, tres dies després de guanyar les eleccions 
al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, els inte-
grants de la candidatura “Compromesos amb la Fisio-
teràpia” van prendre possessió dels seus nous càrrecs.

A l’acte hi van estar presents tots el membres de la Junta 
nova així com els de la cessant, que, després de fer el 
traspàs de poders no van dubtar a posar-se a disposició 
de l’actual Junta electa per a qualsevol qüestió per a la 
qual puguin ser requerits.

Es formalitza el traspàs de poders entre la nova Junta i la cessant
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 > Entrevistem Manel Domingo, nou degà del Col·legi
 > El Col·legi se’n va a Montmeló, t’hi apuntes?
 > Et portem a casa l’Assemblea Ordinària del 18 de juny
 > Tornen el bandolers! Torna en Serrallonga!
 > La Jornada col·legial. “Abordatge pràctic de Fisioterà-
pia en geriatria”

 > ... I MOLT MÉS!!!!!!!!!!

I al proper Noticiari no et perdis...

Amb motiu de l’Any de la Investigació en Alzheimer: Al-
zheimer Internacional 2011, els propers 22 i 23 de se-
tembre tindrà lloc, al Palau de Congressos de Madrid, el 
Global Alzheimer’s Research Summit, Madrid 2011, on 
s’oferiran els últims avenços científics i sociosanitaris 
sobre aquesta malaltia.

Aquesta cimera de referència internacional, promoguda 
per la Fundació Pasqual Maragall i la Fundació Reina So-
fía, integrarà la investigació bàsica i clínica, i la investiga-
ció sociosanitària. La primera, està dirigida a professio-
nals i investigadors, i la segona, s’orienta a professionals 
del sector a més de a qualsevol tipus de públic interessat 

Madrid acollirà el Global Alzheimer’s Research Summit

a conèixer més sobre aquesta malaltia, tals com fami-
liars, el propis afectats i estudiants, entre d’altres.

Podeu trobar més informació a www.alzheimerinterna-
cional2011.org/congreso_internacional.html

Entrevista al Dr. Francesc Sancho, secretari d’Estratègia i 

Coordinació del Departament de Salut

La Fisioteràpia aquàtica, clau en el tractament del limfedema
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No als forfaits,  
sí a la unió professional

Fisioteràpia
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abril - juny 2011

núm. 75

Col·legi deFisioterapeutesde Catalunya

A fons: La clau  

de l’èxit és un bon  

treball d’equip

Entrevistes a  

Enric Sirvent i a  

Ricard Montané≥
≥

Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotorUn pas en la bona direcció

Col·legi de

Fisioterapeutes
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octubre - desembre 2010
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A fons: "El ‘Rewalk’, un esquelet mecànic extern al 
cos, permetrà caminar a molts lesionats medul·lars"

Un nou servei del Col·legi:  
el SOL, Servei d’Orientació Laboral

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya
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PortAventura ofereix un 15% de descompte a tots els 
col·legiats i a quatre persones més que els acompanyin. 
Només heu de mostrar el carnet de col·legiat a les ta-
quilles del Parc. El descompte s’aplicarà tantes vegades 
com hi aneu. 

A més ofereixen un 10% de descompte per a 2 reserves 
en qualsevol dels quatre hotels que hi ha, sempre apli-
cable sobre la millor tarifa disponible. Per fer la reserva 
heu de trucar al 902 20 22 20.

Aquestes ofertes són vàlides fins el 8 de gener de 2012.

Nova oferta de PortAventura per al col·lectiu


