
Com cada any, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
va celebrar, el passat 8 de setembre a Barcelona, el Dia 
Mundial de la Fisioteràpia (DMF). Enguany el tema central 
va ser la incontinència urinària i es va informar a la ciuta-
dania sobre què pot aportar la Fisioteràpia per prevenir i 
tractar aquesta disfunció. Com l’any passat es va muntar 
un envelat divulgatiu a la plaça Universitat de Barcelona, on 
es van realitzar diverses conferències i exercicis pràctics.

En aquest sentit el fisioterapeuta i coordinador de la Co-
missió d’Acupuntura del Col·legi, senyor Andreu Esteve, va 
explicar algunes tècniques pròpies de la Medicina Tradi-
cional Xinesa i en concret en què consistia la digitipressió. 
Aquesta tècnica es fonamenta en fer pressió amb els dits 
per alleujar la tensió muscular i evitar, per exemple, cefa-
lees o impedir que aquesta tensió afecti els òrgans interns 
del cos. La digitipressió és una eina de treball inclosa dins 
d’un mètode terapèutic més global, anomenat tuina.

Al migdia, les fisioterapeutes Anna Mauri i Sandra Roca van 
explicar de quina manera els pacients amb Parkinson po-
den tractar la incontinència urinària mitjançant els exerci-
cis de Kegel. També van donar consells generals per a les 
persones que pateixen aquesta disfunció. Després d’una 

La incontinència urinària, tema central del Dia Mundial de la Fisioteràpia a Barcelona

petita pausa, la fisioterapeuta Marta Fontanet va parlar so-
bre la teràpia abdominoperineal per al tractament de les 
incontinències urinàries. Per a Fontanet cal enfortir la faixa 
abdominal per reforçar la protecció dels òrgans pelvians. 
Seguidament va donar nocions pràctiques als assistents.

Durant el migdia, la fisioterapeuta Elena Gimeno va aten-
dre les persones interessades en la Fisioteràpia respira-
tòria infantil. Per aquest motiu es va preparar un espai 
per als més petits.

A la tarda, les fisioterapeutes Alícia Manzanas, Marta 
Casbas i Lucía de los Santos van tractar el paper de la 
Fisioteràpia en les escoles d’ordinàries. Posteriorment 
la fisioterapeuta i coordinadora de la Comissió de Ge-
riatria del Col·legi, senyora Benilde Martínez, va presen-
tar l’última xerrada, que tractava sobre la incontinència 
urinària i els dispositius absorbents.

Les diverses activitats organitzades per commemorar el 
Dia Mundial de la Fisioteràpia van coincidir a destacar 
la importància de la nostra professió en la prevenció i 
el tractament d’una disfunció, la incontinència urinària, 
que, a Catalunya, afecta prop de 500.000 persones. 
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El passat dia 10 de setembre, el Grup d’Interès del Mares-
me va organitzar el Dia Mundial de la Fisioteràpia a la plaça 
de Santa Anna de Mataró, amb diferents objectius: difondre 
la professió de fisioterapeuta i donar a conèixer els dife-
rents camps d’actuació, sobretot el tema principal d’aquest 
d’any, la incontinència urinària. Aquesta activitat es va rea-
litzar mitjançant la distribució de tríptics informatius.

Durant la jornada es van projectar vídeos relacionats 
amb la nostra professió en diferents àmbits de treball.

La jornada va ser un èxit de participació per part de la 
ciutadania i, a la vegada, es van acostar a l’envelat divul-
gatiu bastants companys de professió de la comarca per 
donar-nos suport. 

Toni Ferrer
Grup d’Interès del Maresme

Dia Mundial de la Fisioteràpia a la comarca del Maresme

El dissabte 10 de setembre es va celebrar, a la plaça del 
Pallol de Reus, el Dia Mundial de la Fisioteràpia. 

Durant tot el dia es va oferir informació sobre la Fisioterà-
pia i els seus àmbits d’actuació, tenint especial rellevàn-
cia la incontinència urinària, tema principal d’enguany.

En un dia plenament estiuenc es van realitzar nombro-
ses consultes personals, generalment sobre dolor o dis-
funcions musculosquelètiques. La resposta del públic va 
ser molt bona i van mostrar molt interès sobretot durant 
les últimes hores de la tarda. 

Amb l’objectiu d’animar l’ambient es van organitzar ba-
tucades populars a càrrec de “Els batucats del bolet”, 
que van oferir dues hores de bon espectacle al públic 
congregat davant l’envelat. Aquesta actuació, juntament 
amb l’animació i la diversió dels nens que jugaven en un 
castell inflable muntat per a l’ocasió, van convertir la jor-
nada en una activitat familiar i lúdica. 

La Secció Territorial de Tarragona celebra el DMF a Reus

A la tarda, en el moment de més afluència, es va rea-
litzar una xerrada informativa específica d’incontinència 
urinària amb una demostració pràctica, que va despertar 
la curiositat de molts veïns i veïnes. 

Volem donar les gràcies als nombrosos companys i com-
panyes fisioterapeutes que es van apropar en diversos 
moments del dia per ajudar-nos a repartir globus i fulle-
tons divulgatius. 

Des de la Secció Territorial de Tarragona hem sentit que 
complíem el nostre objectiu d’informació divulgativa ge-
neral i específica, i que despertàvem l’interès per la nos-
tra professió, la Fisioteràpia, reafirmant el nostre lema: 
“La salut en bones mans”. 

Eva Hernando
Secció Territorial de Tarragona



El passat 24 de setembre es va celebrar a Mollerussa 
l’última activitat corresponent a la commemoració del 
Dia Mundial de la Fisioteràpia. Com va passar a Barce-
lona, Arbúcies, Mataró i Reus, el Col·legi va muntar un 
envelat divulgatiu per apropar la nostra professió a la 
ciutadania de les terres de Lleida. 

Tot i que el temps no va acompanyar gaire durant 
el matí, sí que ho va fer per la tarda. Es va donar in-
formació, principalment, sobre temes de pediatria i 
d’incontinència urinària. També hi va haver molt interès 
pels centres de Fisioteràpia que hi ha a la ciutat. En 
aquest mateix sentit, cal destacar la gran participació 
de la quitxalla en la creació del mural, en el qual van 
poder dibuixar la seva mà.

D’altra banda, cal agrair la participació de la Marta Hu-
guet, la Jara Tapiador i la Mercedes Sancho; així com de 
la Núria Cortada i la Carol Naudí, membres de la Secció 
Territorial de Lleida.

Carol Naudí
Secció Territorial de Lleida

Finalitza a Mollerussa la celebració del Dia Mundial de la Fisioteràpia
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Arbúcies ha acollit aquest any els actes commemo-
ratius del DMF a la província de Girona, gràcies a la 
col·laboració de l’ajuntament del municipi i del centre de 
Fisioteràpia Fisioarbúcies.

Durant la jornada es van fer tot un seguit de tallers i xerrades 
divulgatives sobre els diferents camps de la Fisioteràpia.

La plaça de la Vila es va convertir per un dia en un escenari 
propi dels centres de Fisioteràpia. El matí es va iniciar amb 
un taller d’escola d’esquena, en el qual hi van participar 
tant usuaris que participen en l’Escola d’Esquena que es fa 
a Arbúcies, com gent que passejava per la plaça. Es va con-
tinuar amb un taller pràctic on s’explicaven els trastorns 
de l’articulació temporomandibular i els seus tractaments 
amb Fisioteràpia, i un taller demostratiu d’embenats neu-
romusculars (el k-tape) que va tenir molt bona acollida i 
molta gent es va deixar posar les cintes adhesives.

El migdia va arrencar amb força calor -però a l’ombra de 
l’arbre de la plaça-. Un taller d’estiraments va servir per conti-
nuar la jornada amb més ànims, ja que tots els col·laboradors 
hi van participar. Després es va parlar de la Síndrome del Do-

Arbúcies acull els actes del Dia Mundial de la Fisioteràpia del CFC a la província 
de Girona

lor Miofascial i el seu tractament de punció seca, que va cap-
tar molt interès i molts voluntaris entre els assistents.

Tot seguit es va fer un taller d’abdominals i reforç peri-
neal, aconsellables per evitar i/o solucionar disfuncions 
del sòl pelvià i l’abdomen, com pot ser la incontinència 
d’orina. Atès que aquesta disfunció era el tema central 
de divulgació d’aquest any, es va fer una xerrada de 
cloenda a la sala de La Gabella, sobre la incontinència 
d’orina i altres disfuncions del sòl pelvià. 

La incontinència d’orina és un problema que es viu en 
silenci, i del qual a la gent li costa parlar. El taller el van 
fer unes quantes dones, i moltes (i molts també) van pa-
rar l’orella. Pacients que ja coneixen el tractament expli-
caven a d’altres el bon resultat que donava. Uns ho es-
coltaven interessats, altres venien a consultar, i sembla 
que vam fer conèixer a força gent que la incontinència 
d’orina, i també altres disfuncions del sòl pelvià, tenen 
tractament amb Fisioteràpia.

Gemma Formiga
Membre de la Comissió d’OBUGI del CFC


