
Gràcies a la vostra solidaritat, el CFC ha fet un donatiu de 1.180,87 euros a La 
Marató de TV3
Com recordareu, el passat 27 
d’octubre, el CFC va organitzar el 
DiFT2012, la gran festa de la Fi-
sioteràpia, que va omplir l’Arc de 
Triomf de Barcelona d’activitats lú-
diques i divulgatives amb un doble 
objectiu: donar a conèixer la nostra 
professió a la ciutadania i recaptar fons 
per a La Marató de TV3 mitjançant una 
mini-cursa solidària, a la qual, per accedir-
hi, s’havia de contribuir diposant un euro en una guardio-
la solidària creada per a l’ocasió.

Doncs bé, us volem informar que, gràcies a la vostra so-
lidaritat, el CFC ha fet un donatiu de 1.180,87 euros a La 
Marató de TV3, que va estar dedicada al càncer, la prin-
cipal causa de mort de persones entre els 35 i 70 anys. 

El Grup d’Interès del Maresme es reactiva amb la mirada posada en el 2013
El passat 12 de desembre, el Sr. Marc Lari, vocal de la 
Junta de Govern del CFC, va assistir a la reunió del Grup 
d’Interès del Maresme, amb la qual es pretenia reactivar 
aquest ens col·legial. El renovat Grup d’Interès del Ma-
resme està compost pel Miquel Ferrer, el Miquel Àngel 
Martínez, la Lourdes Sanclemente, la Júlia Viedma, Ju-
dith Estivill i l’Enric Cortés com a interlocutor.

La reunió va servir també per recordar les funcions dels 
grups d’interès col·legials que són, entre d’altres: tre-
ballar per fer difusió de la Fisioteràpia en el seu àmbit 
territorial, fer formació per a fisioterapeutes de la zona 
i participar en esdeveniments esportius de la comarca. 

Per la seva banda, el GI del Maresme es va plantejar, 
com a grans objectius per al 2013, donar a conèixer el 
Grup d’Interès a tots els fisioterapeutes del Maresme, 
organitzar un curs de kinesiotape, col·laborar en algun 
esdeveniment esportiu de la zona i participar activament 
en el DiFT2013. 

Podeu obtenir més informació del GI del Maresme al seu 
apartat dins del web col·legial www.fisioterapeutes.cat/
grups_interes/maresme així com posar-vos en contacte 
amb ells a maresme@fisioterapeutes.cat Els integrants del GI del Maresme.
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La Secció de Tarragona del CFC col·labora amb la 21a Mitja Marató de Tarragona
El diumenge 25 de novembre va tenir lloc, a la ciutat de 
Tarragona, la 21a Mitja Marató de Tarragona. 

La Secció de Tarragona del CFC hi va voler col·laborar 
amb tres dels seus membres, que van estar acompa-
nyats en tot moment per 8 estudiants de Fisioteràpia i 4 
fisioterapeutes de la zona. 

La funció dels membres de la Secció va ser triple: coordi-
nar l’entrada dels corredors a la sala de massatges i re-
partir-los entre les lliteres lliures, observar la manera de 
treballar dels estudiants de Fisioteràpia i corregir-los si 
calia i, finalment, fer algun massatge quan hi havia molta 
demanda. En tot moment vam tenir l’ajuda de la Roser, 
voluntària, que ens va ajudar en la coordinació. Volem 
destacar que a mig matí vam rebre la visita de la Sra. 
Roser Barberà, del Patronat d’Esports de l’Ajuntament 
de Tarragona, que ens va donar la benvinguda a l’acte i 
ens va oferir la seva ajuda davant de qualsevol problema 
que se’ns pogués presentar.

Com a novetat d’aquest any cal destacar que, a més dels 
fisioterapeutes ja esmentats, es va comptar amb una nova 
figura: un fisioterapeuta que venia de part de l’empresa 
col·laboradora de la Mitja Marató, Runners, i que es va 
dedicar a fer sessions grupals d’autoestiraments actius. 
Per aquest motiu podem dir que, enguany, l’assistència 
que rebien els corredors a nivell de Fisioteràpia era con-
siderablement més gran que la de l’any passat.

En relació a la massoteràpia, esmentar que s’oferia bàsi-
cament descàrrega a les extremitats inferiors, però tam-

bé la vam aplicar en d’altres zones, com les lumbars. I en 
algun cas que vam considerar estrictament necessari, 
vam realitzar estiraments passius de les extremitats in-
feriors. Una altra acció que vam realitzar va ser informar 
a tots els corredors del què els realitzàvem, així com del 
què calia que fessin a l’arribar a casa.

Toni Maya
Secció Territorial de Tarragona

Estudiants de Fisioteràpia i fisioterapeutes van col·laborar, en nom del CFC, a la Mitja Marató 
de Tarragona.

Ajut col·legial per naixement o adopció
En el marc de les polítiques de responsabilitat social 
existents al Col·legi, la nostra institució segueix atorgant, 
aquest 2013, l’ajut per naixement o adopció, una iniciativa 
de la Junta de Govern que es va començar a oferir prèvia 
aprovació en l’assemblea col·legial de desembre de 2009. 

Poden optar a aquest ajut els col·legiats i col·legiades 
que estiguin al corrent dels seus deures col·legials, en 
situació d’alta al Col·legi, com a mínim, des de l’any an-
terior al de la sol·licitud, i que no compleixin cap sanció 
que els privi dels drets col·legials.

L’ajut representarà la bonificació del 100% de l’import 
del rebut corresponent a la quota col·legial del semestre 
immediatament següent a l’aprovació de l’ajut.

A partir de l’1 de gener de 2013, el termini de presentació 
de les sol·licituds serà de 120 dies des del fet del naixe-
ment o adopció.

Podeu trobar l’imprès de sol·licitud d’ajut per naixement 
o adopció així com la normativa per la qual es regeix a 
www.fisioterapeutes.cat/ajuts/naixement_adopcio
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Ja teniu disponible la VII Revista 
Científica del CFC
Us informem que ja teniu 
a la vostra disposició el 
número VII de la Revis-
ta Científica que edita el 
Col·legi. 

En aquest darrer 
exemplar hi podreu 
trobar l’article original 
“Factores pronósticos 
que condicionan ga-
nancia funcional en 
pacientes con fractu-
ra de fémur en centro 
sociosanitario”, dels 
companys Miquel Ca-
nal i Kilian Lanasque; els resums 
d’articles “El dolor cervical d’origen traumàtic perjudi-
ca el control neuronal del múscul semispinós del cap”, 
“Estudi d’intervenció. Abordatge mitjançant exercici i 
mobilitzacions de la síndrome del túnel carpià” i “Re-
visió sistemàtica: intervencions de rehabilitació en pa-
cients amb polineuropatia inflamatòria desmielinitzant 
aguda”; i com sempre també compta amb l’apartat de 
l’Agenda, on s’hi detallen els congressos i les con-
ferències més importants d’arreu del món relaciona-
des amb la nostra professió.

Podeu veure la Revista Científica en format flash a 
www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/publicacions/
revista_cientifica/veure_revista.asp?revista=swf/ 
revista_vii, o bé descarregar-vos-la en format pdf a 
www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/publicacions/
revista_cientifica/swf/revista_vii.pdf

Número VII. Desembre 2012

ACTUALITZACIONSEN FISIOTERÀPIA

El CFC presenta el seu Grup d’Interès 
del Vallès Occidental
El passat dia 15 de novembre va tenir lloc la presenta-
ció del Grup d’Interès del Vallès Occidental del Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya.

L’acte es va iniciar amb la introducció per part del Sr. 
Joaquim Hernández, interlocutor del grup, que va pre-
sentar els seus membres així com els objectius del 
Grup, i amb els parlaments del degà del CFC, Sr. Manel 
Domingo, i la regidora de Salut de l’Ajuntament de Sa-
badell, Sra. Cristina Moreno.

Després es va portar a terme la conferencia: Ictus, una 
realitat des de diferents punts de vista, amb quatre 
ponències diferenciades:

•	 L’ictus des del punt de vista del neuròleg, a càr-
rec del Dr. Miguel Aguilar, cap de neurologia de 
l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. 

•	 Tractament fisioterapèutic de l’ictus, a càrrec del 
Sr. Martí Gisbert, fisioterapeuta i membre del GI 
del Vallès Occidental. 

•	 Un instant, un ‘capgir’ per sempre, presentada 
per la Dra. Eulàlia Ripoll, internista, autora del lli-
bre del mateix títol i pacient afectada d’ictus. 

•	 De metge a pacient. De biomèdic a biopsicosocial, 
a càrrec del Sr. José Miguel Aguililla, fisiotera-
peuta i membre del GI del Vallès Occidental. 

Volem destacar, especialment, el testimoni de la Dra. 
Ripoll, que va poder donar una visió de l’ictus i del seu 
procés rehabilitador des de l’experiència pròpia, i el 
caire interdisciplinari de la conferència.

La Secció de Tarragona es reuneix amb el Club Montsant de Tarragona
La coordinadora de la Secció Territorial de Tarragona, 
Sra. Eva Hernando, es va reunir, el passat 25 d’octubre, 
amb el Sr. Sebastià Ordoñez i la Sra. Isabel Alba, vocals 
de la Junta del Club Montsant de Tarragona. 

La trobada va ser propiciada pel Club Montsant atès que 
tenen la intenció d’ampliar la seva informació sobre les 
competències del fisioterapeuta. Es van mostrar molt in-
teressats en poder iniciar algun tipus de col·laboració de 
suport en cursa o de tipus divulgatiu.

El Club Montsant és una entitat que s’encarrega 
d’organitzar curses d’orientació des de fa 25 anys. Aques-
tes curses d’orientació es caracteritzen per ser d’alta in-
tensitat en molt poc temps. A més del desenvolupament 

físic dins l’àmbit esportiu, fomenten el contacte amb la 
natura, el desenvolupament personal tant en adults com 
en nens, l’autoconfiança i el poder de decisió. 
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El CFC, present al VIII Congrés de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia
El passat 24 de novembre va tenir lloc, a l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, el 
VIII Congrés de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia. 

Com cada any, des del 2005, la Societat Catalano-Balear 
de Fisioteràpia, ens va oferir interessants actualitzacions 
i debats. 

Al Congrés hi va haver les següents taules: 

•	 Síndromes cervicogèniques: els ponents, Sr. Ge-
rard Álvarez-Bustins i  Sr. Joan Parera, van parlar 
del Diagnòstic diferencial i el tractament de la le-
sió posicional. 

•	 Actualització de l’abordatge de l’ictus: la Dra. 
María José Durà, i els senyors  Eduard Badenas i 
Joan Romero ens van parlar de l’Avaluació i trac-
tament interdisciplinari de l’ictus en la fase aguda 
i posthospitalària. 

•	 Aixeca’t: composada per la doctora en Salut Pública 
i Metodologia de la Recerca en Biomedicina, Sra. 
Mercè Sitjà, el Sr. Jordi Pujol i la Sra. Carme Oli-
vera. Van exposar l’Evidència científica disponible 
actualment en el camp de la prevenció de caigudes 
en gent gran, i diversos exemples de com aplicar-la 
en el dia a dia. 

•	 Activitat física i esport. Lesions del corredor: la Sra. 
Isabel Arbonés i el Sr. Juan Florenciano ens van in-
formar sobre el Tractament de les lesions del cor-
redor i les disfuncions en la carrera i el salt.  

Benilde Martínez
Vocal de la Junta de Govern del CFC

El CFC cedeix els seus espais per a iniciatives solidàries
Seguint l’esperit de responsabilitat social que caracte-
ritza la nostra institució, el CFC ha decidit cedir els seus 
espais gratuïtament per a totes aquelles iniciatives que 
tinguin com a denominador comú la recaptació íntegre 
de diners amb finalitats solidàries.

En aquest context, l’empresa Fisioformació va organitzar 
un Curs solidari d’embenat neuromuscular amb la inten-
ció de recaptar fons per a La Marató de TV3, que aquest 
any està dedicada a la lluita contra el càncer. Aquesta 
formació va tenir lloc a la seu del CFC els passats 11 i 12 
de gener. 

Convidem a totes les empreses del sector i als fisio-
terapeutes que treballen per compte propi i que vul-
guin realitzar un projecte solidari, a què contactin amb  
cfc@fisioterapeutes.cat

8è congrés
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