
Ja teniu a la vostra disposició el 10è número de la Revista Científica del CFC

Iniciem una nova temporada de la campanya “12 mesos, 12 consells de salut”

Us informem que el 10è número de la Revista Cientí-
fica que edita el Col·legi ja està a la vostra disposició 
al web del CFC. 

En aquest exemplar hi trobareu l’article original 
“Aplicación de la atención plena (Mindfulness) en la 
prevención del agotamiento profesional en fisiotera-
pia: Un estudio preliminar de caso único”; els resums 
d’articles “Canvis immediats en la mecanosensibi-
litat masticatòria, obertura de la boca i postura del 
cap després de l’aplicació de tècniques miofascials 
en pacients sans sense dolor: un assaig clínic alea-
tori”, “Factors pronòstics per a l’alleujament del do-
lor i la millora funcional en pacients crònics després 
de la rehabilitació hospitalària”, “Estratègies per a la 
prevenció i el tractament de les condicions muscu-
losquelètiques. Dolor lumbar (no específic)” i “Teràpia 
d’estabilització de l’articulació del genoll en pacients 
amb osteoartitis i inestabilitat de genoll: anàlisi de 
subgrup en assaig aleatoritzat i controlat”; el resum 
del “8è Congrés Mundial Interdisciplinari de Dolor 
lumbar i pelvià”; i com sempre també compta amb 
l’apartat de l’Agenda, on s’hi detallen els congressos, 
jornades i les conferències més importants d’arreu 
del món relacionades amb la nostra professió.

Us informem que encetem una nova temporada de la 
campanya “12 mesos, 12 consells de salut”, a la qual, 
aquest 2015, s’hi afegeixen els companys del País Basc 
i Navarra. 

Aquesta campanya, que va iniciar el CPFCM l’any 2013 i a 
la qual el CFC s’hi va afegir al 2014, pretén conscienciar 
a la ciutadania sobre els riscos que poden patir quan rea-
litzen activitats de la vida diària adoptant males postures, 
i les precaucions que cal tenir present per evitar lesions 
o problemes musculosquelètics.

Al primer videoconsell del 2015, dedicat a l’exercici 
a casa per a gent gran, s’informa de la importància de 
l’exercici físic en la prevenció i endarreriment del dete-
riorament cognitiu,  i  la seva rellevància a l’hora de gau-
dir d’una bona salut i prevenir malalties.

Podeu veure la Revista Científica clicant aquí.

També es proposen un seguit d’exercicis molt senzills, 
i que es poden realitzar a casa, adequats per mobilitzar 
tot el nostre cos.
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http://fisiotv.cat/player.php?nid=146&b1=&b2=&b3=&video=exercici_a_casa_per_a_gent_gran.mp4
http://www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/publicacions/revista_cientifica/veure_revista.asp?revista=swf/revista_x.pdf


El Curs d’Abordatge amb punció seca de la síndrome del dolor miofascial,  
a Tarragona

El Grup d’Interès d’Osona i el Ripollès del CFC organitza el Seminari tècnic  
Suport instrumental en Fisioteràpia respiratòria

Els caps de setmana del 29 i 30 de novembre i del 13 i 14 
de desembre va tenir lloc, al CAP Catalunya de la ciutat 
de Tarragona, el Curs d’Abordatge amb punció seca de 
la síndrome del dolor miofascial, impartit pels profes-
sors Xevi Sala, que va impartir el primer seminari, i Mi-
guel Ángel Martínez que va impartir el segon; ambdós 
col·laboradors dels seminaris Travell & Simons.

L’estructura dels dos seminaris va ser similar: s’introduïa 
la part teòrica del múscul a treballar, després el profes-
sor mostrava pràcticament la tècnica de com tractar 
invasivament aquest múscul, per acabar els alumnes 
practicant entre ells, sota l’atenta supervisió del profes-
sor. A més, el primer seminari va començar amb la part 
teòrica de presentació de la tècnica, i el segon semina-
ri va acabar amb la part teòrica de la demostració del 
perquè d’aquesta tècnica. Una excel·lent combinació de 
conceptes teòrics i part pràctica.

L’èxit del curs va ser important, tant en participació 
(es va fer ple amb les 20 places disponibles) com en 

El dia 24 de gener va tenir lloc el Seminari tècnic Suport 
instrumental en Fisioteràpia respiratòria, a càrrec de la 
Sra. Inma Castillo, fisioterapeuta de l’Hospital de Grano-
llers amb una llarga experiència i formació en Fisioterà-
pia respiratòria i, a més, coordinadora de la Comissió de 
Fisioteràpia Respiratòria del CFC. 

El contingut del seminari es va referir a l’ús d’aparells 
bàsics en el tractament de pacients amb patologia res-
piratòria específica o amb altres patologies de l’aparell 
locomotor que necessiten una combinació de tractament 
respiratori amb el tradicional (per exemple, una fractura 
de costelles, dolor d’esquena, etc.).

Es va parlar en concret d’espiròmetres d’incentiu per 
augmentar el flux i/o el volum, d’un entrenador muscu-
lar, de sistemes de pressió expiratòria positiva (PEP) i 
de pulsioxímetre.

Per a cadascun dels aparells es van descriure les indica-
cions, les precaucions i els objectius de tractament aca-
bant amb una demostració pràctica entre els assistents. 
La part final va incloure una verificació de l’aprenentatge 
dels assistents al seminari demanant l’ús dels aparells 
en diferents situacions clíniques.

Tot i que l’experiència dels professionals com els seus 
interessos actuals eren molt variats, pensem que la do-
cent va satisfer plenament les seves expectatives.

Roberta Ghedina
Grup d’Interès d’Osona i el Ripollès

l’ambient de treball que es va gaudir durant els dos caps 
de setmana.

Secció Territorial de Tarragona
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El mes de novembre de 2013, el Departament de Sa-
lut va publicar al DOGC el Decret 256/2013, pel qual 
s’anunciava la creació del Registre de professionals sa-
nitaris de Catalunya i establia que serien els col·legis 
professionals, entre d’altres, els encarregats de propor-
cionar aquella informació del professional sanitari que 
ha de figurar al Registre.

L’objectiu de la seva creació és, entre d’altres, que 
l’Administració Sanitària pugui conèixer els cens de pro-
fessionals per planificar i determinar necessitats futures 
i que la ciutadania tingui informació sobre els professio-
nals que els atenen.

Paral·lelament, el BOE de 14 d’agost, recull el Reial 
Decret 640/2014 pel qual es regula el Registre Estatal 
de Professionals Sanitaris, creat pel Reial Decret-llei 
16/2012 de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir 
la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millo-
rar la qualitat i seguretat de les seves prestacions, on 
s’incorporaran dades dels professionals sanitaris, entre 
ells, els fisioterapeutes.

La creació d’aquest Registre a nivell estatal ja s’anunciava 
a l’article 53 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, 
d’Ordenació de les professions sanitàries, per la qual es 
preveu l’establiment dels registres públics de professio-
nals que permetin facilitar l’adequada planificació de les 
necessitats de professionals sanitaris de l’estat i coordi-
nar polítiques de recursos humans en l’àmbit del Siste-
ma Nacional de Salut.

Dades necessàries 

Ambdós registres demanen un conjunt de dades que a 
dia d’avui no tenim, com són: la via d’accés a la titula-
ció de Fisioteràpia, la via i les dades de l’homologació i/o 
reconeixement de titulacions estrangeres, i moltíssimes 
dades sobre l’activitat professional, que caldrà omplir 
exhaustivament per a cadascuna de les feines de fisiote-
rapeuta que tingueu.

MOLT IMPORTANT. Informació sobre el Registre de professionals sanitaris  
de Catalunya 

Per tal de donar resposta a ambdues disposicions nor-
matives, el CFC haurà de recollir, abans de finals del 
mes de maig, tot aquest conjunt de dades que haurem de 
comunicar tant al Departament de Salut com al Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Com i quan fer-nos arribar les dades

Properament llegireu al web col·legial, Facebook o Twit-
ter, la notícia que el CFC ha fet respecte d'aquest tema. 
Allà hi ha un enllaç que us portarà a una pàgina web a la 
qual caldrà que us valideu amb el vostre DNI. Un cop feta 
la comprovació, per part del sistema, de què les dades de 
validació són correctes, rebreu un altre correu electrònic 
amb un nou enllaç que us derivarà a una pàgina, la qual 
haureu d’omplir amb les dades que se us sol·licitaran.

Informació útil

Heu de tenir en compte que si teniu més d’una titulació 
i/o professió, heu de facilitar-nos exclusivament les da-
des relatives al vostre exercici com a fisioterapeuta, i que 
és probable que també rebeu aquesta demanda per part 
del vostre centre de treball; en aquest cas caldrà que els 
hi faciliteu, també, les dades sol·licitades. 

Si amb la informació que us hem fet a mans enca-
ra us queda algun dubte, podeu posar-vos en contacte 
amb l’Àrea de Desenvolupament Professional i Atenció 
Col·legial per telèfon al 93 2075029 o bé per correu elec-
trònic professional@fisioterapeutes.cat

Trobareu més informació 
sobre aquest tema al 
Noticiari 96 de gener-febrer 
que podeu consultar  
en línia aquí.

≥ Entrevista a Raül Duran

≥ Càncer infantil.  
Dels Polseres Vermelles  

a les Polseres solidàries
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6511/1327380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/14/pdfs/BOE-A-2014-8712.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/14/pdfs/BOE-A-2014-8712.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
http://www.fisioterapeutes.cat/legislacio/doc/BOE_L_44_2003_ordenacion_profesiones_sanitarias.pdf
mailto:professional%40fisioterapeutes.cat?subject=
http://www.fisioterapeutes.cat/noticiari/noticiari96.pdf

