
Els objectius de les seqüències de redreçament són:

•	 Mantenir al màxim aquelles estratègies motrius que 
tenim emmagatzemades a la memòria motriu per 
lluitar contra el procés de desadaptació psicomotriu 
i de desaferentació motriu.

•	 Intentar l’automatització de les seqüències de re-
dreçament; això ho podem fer mitjançant dues vies: 

 - Amb els ulls tancats: perquè s’augmenta la per-
cepció d’entrada del moviment i provoca que es 
busquin estratègies pròpies.

 - Amb una acció cognitiva paral·lela (p.ex. parlar): 
perquè se centra l’atenció en una altra acció de 
manera que així s’automatitzarà la seqüència de 
redreçament.

Per finalitzar i, després d’analitzar diversos casos clí-
nics, el Sr. Salvadó ens va parlar també de la progressió 
per treballar les seqüències de redreçament i dels seus 
avantatges, i va concloure que la utilització i estimulació 
de les seqüències de redreçament per part del fisiotera-
peuta i altres professionals d’atenció directa, com a re-
curs sensitivomotriu de la persona gran, afavorirà el seu 
reaprenentatge per “moure’s” millorant, no només les 
seves capacitats motrius, sinó també reforçant el seu es-
tat biopsicosocial.

El CFC acull una conferència sobre les seqüències de redreçament en les per-
sones grans
El passat 28 d’octubre, la seu del CFC va acollir la con-
ferència Utilització de les seqüències de redreçament en 
l’aprenentatge del desplaçament natural de la perso-
na gran, a càrrec del Sr. Carles Salvadó, fisioterapeuta, 
professor col·laborador i de postgrau a les Escoles Gim-
bernat, formador referent PRAP 2A en ergonomia i er-
gomotricitat, màster en Gestió i Prevenció de Riscos en 
la Comunitat i doctorand al Departament de Psicologia 
bàsica, evolutiva i de l’educació de la UAB.

L’objectiu de la conferència se centrava en justificar la raó 
per la qual les seqüències de redreçament ofereixen una 
oportunitat dins de la reeducació funcional en la persona 
gran i són de gran ajuda en la prevenció de les caigudes. 

D’acord amb el Sr. Salvadó, malgrat que en la literatura 
sovint es parla de manera diferenciada de desplaçaments 
espontanis, autònoms, dinàmics... tots ells es refereixen 
a un sol tipus de moviment, que és el desplaçament na-
tural. En la persona gran aquest desplaçament requereix 
d’una especificitat i una adaptació a causa del procés 
d’envelliment i dels processos d’adaptació psicomotriu 
i desaferentació psicomotriu. Aquesta ‘readaptació’ cal 
fer-la des d’una perspectiva global i multidimensional i, 
és en aquest context, quan podem emprar les seqüències 
de redreçament, que són una sèrie de trajectòries parti-
culars amb una seqüenciació ordenada de moviments o 
estratègies motrius que permeten passar d’una posició 
a una altra de la manera més fàcil i econòmica possible 
i que té una relació entre la persona gran i un suport. El 
més important és que ningú les imposa (són improvisa-
des i no rígides), és la inventiva de la persona la que la fa 
passar d’una posició o a una altra.
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reu nió científica pròpia que va tenir lloc el 21 de novem-
bre, a Barcelona.

La SEN és una associació que té per objectiu, entre 
d’altres, promocionar i fomentar el progrés de la neu-
rologia, mitjançant la divulgació i l’impuls dels coneixe-
ments en aquest àmbit i els seus principis. 

Podeu trobar més informació aquí.

Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb les nostres 
assessories per correu electrònic laboral@fisioterapeutes.
cat, fiscal@fisiotearpeutes.cat; per telèfon al 93 207 50 29, 
o visitar el següent enllaç.

La Sociedad Española de Neurología crea la Secció de Neurofisioteràpia

Novetats en relació a l’Impost de Societats, l’IRPF i les bonificacions d’alta 
d’autònoms amb pluriactivitat

Us informem que en reunió de Junta del passat 9 
d’octubre, la Sociedad Española de Neurología (SEN) va 
aprovar la creació de la Secció de Neurofisioteràpia, un 
grup d’estudi i intercanvi professional composat per fi-
sioterapeutes de tot Espanya que realitzen activitat con-
tínua de formació i treball en aquest àmbit.

La presentació ‘en societat’ d’aquesta nova secció de la 
SEN va ser a la LXV Reunió Anual de la SEN, amb una 

El passat 28 de setembre el BOE va publicar la Llei 
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors 
i la seva internacionalització, que té per objectiu donar 
suport a l’emprenedor i a l’activitat empresarial, afavorir 
el seu desenvolupament, creixement i internacionalitza-
ció, i fomentar la cultura emprenedora i un entorn favo-
rable a l’activitat econòmica.

Aquestes mesures afecten, fonamentalment, l’Impost 
de Societats, l’IRPF i les bonificacions d’alta d’autònoms 
amb pluriactivitat.

Per poder obtenir més informació sobre aquestes nove-
tats cliqueu aquí. 

Esperem comptar amb la participació de tots vosaltres! 

Dia i hora: Dijous, 28 de novembre de 2013 a les 19.30 
hores.
Dirigida a: Fisioterapeutes col·legiats i estudiants.
Títol: “Del dolor agut al dolor crònic: mecanismes neu-
rofisiològics i Fisioteràpia”.
Gratuïta (Aforament limitat. Imprescindible reservar 
plaça).
Reserves a inscripcions@fisioterapeutes.cat 

Secció Territorial de Lleida
lleida@fisioterapeutes.cat

La Secció Territorial de Lleida organitza la conferència: “Del dolor agut al dolor 
crònic: mecanismes neurofisiològics i Fisioteràpia”
El proper dijous 28 de novembre, l’Aula Magna de la 
Universitat de Lleida acollirà la conferència organitzada 
per la Secció Territorial de Lleida, sota el títol “Del do-
lor agut al dolor crònic: mecanismes neurofisiològics i 
Fisioteràpia”, a càrrec del Sr. Francesc Valenzuela, fi-
sioterapeuta, màster en el tractament del dolor per la 
Universitat d´Edimburg i professor col·laborador del 
grau de Fisioteràpia a la Facultat d´Infermeria de la Uni-
versitat de Lleida des del 2010.

La conferència tractarà sobre els mecanismes neurofi-
siològics implicats en el procés de transició i perpetua-
ció del dolor agut al dolor crònic, principalment d’origen 
musculosquelètic. A més, el Sr. Valenzuela farà un repàs 
de les eines que el fisioterapeuta té al seu abast i pot fer 
servir per tal d’actuar sobre aquests mecanismes neuro-
fisiològics, tenint en compte la seva evidència científica.

Finalitzada la conferència i com a preàmbul de les fes-
tes de Nadal, la Secció Territorial de Lleida convida a 
tots els assistents, col·legiats i estudiants a una copa de 
cava i torrons.
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cients; la segona, sobre l’ergonomia i consells per a la 
vida diària; a més, s’ha elaborat una guia d’exercici físic 
i s’han preparat un seguit d’exercicis adients per a la se-
gona etapa abans de l’alta definitiva, que es presenten 
en un vídeo.

Es tracta d’una jornada gratuïta. Malgrat aquest fet i atès 
que les places són limitades, es prega confirmar assis-
tència enviant un correu electrònic a mediacioensalut@
gmail.com indicant a l’assumpte “Inscripció Jornada” i 
fent constar: nom i cognoms, càrrec, empresa, telèfon 
de contacte i adreça de correu electrònic. 

El protocol de prevenció del limfedema per a pacients operades de càncer de 
mama de l’Hospital Clínic s’amplia gràcies a la tasca de la nostra companya 
Montserrat Gironès

La Societat Catalana de Mediació en Salut celebra la seva segona Jornada

La Sra. Montserrat Gironès, fisioterapeuta del Servei de 
Rehabilitació de l’Hospital Clínic de Barcelona, integrant 
de gAmis i coordinadora de la Comissió l’Onco-Hemato-
logia i Cures Pal·liatives del CFC, ha elaborat la segona 
part d’un protocol de tractament per a la prevenció del 
limfedema en pacients operades de càncer de mama, 
un protocol que es va iniciar ja fa 12 anys a l’Hospital 
Clínic i els resultats del qual són força esperançadors, 
amb una disminució de les complicacions a curt, mig i 
llarg termini.

El protocol inicial es basa en l’inici precoç d’una sèrie 
d’exercicis específics i en l’establiment de tractaments 
immediats davant la presència d’edemes inicials. Aquest 
protocol s’ha ampliat, ara, amb dues xerrades informa-
tives: la primera, sobre els beneficis que aporta als pa-

El proper 2 de desembre, la Societat Catalana de Media-
ció en Salut, de la qual el CFC n’és membre, organitza, 
a la Sala d’actes del Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo – INSHT (carrer Dulcet, 2-10, Barcelona), la seva 
segona jornada, que portarà per títol Mediació: instru-
ment per a la prevenció dels riscos psicosocials. 

Per poder obtenir més informació sobre aquestes no-
vetats, la nostra assessoria ha elaborat un petit resum. 
Podeu veure’l aquí.

Si teniu qualsevol dubte al respecte, podeu contactar amb 
el nostre servei d’assessoria per correu electrònic fiscal@
fisiotearpeutes.cat, per telèfon al 93 207 50 29, o visitar el 
següent enllaç www.fisioterapeutes.cat/assessors

Modificacions en el Reglament de l’IVA
El passat 26 d’octubre el BOE va publicar el Reial Decret 
828/2013, de 25 d’octubre, pel qual es modifica el Regla-
ment de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que regula, 
entre d’altres, el Nou Règim de Criteri de Caixa. 

Us recordem que l’exercici de la Fisioteràpia, pel fet de 
tractar-se d’una professió sanitària, està exempt d’IVA 
en els serveis de diagnòstic, prevenció i tractament de la 
malaltia. Per a qualsevol altre servei que s’ofereixi i que 
no inclogui aquests tres paràmetres s’haurà d’aplicar 
l’IVA i complir amb la nova normativa.
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