
Et vas perdre la Jornada de Geriatria del CFC? Ara pots recuperar-la del tot!
Us informem que ja teniu a la vostra disposició, al canal 
de TV del CFC, tota la informació relacionada amb la V 
Jornada d’abordatge pràctic de Fisioteràpia en Geriatria 
del CFC, que es va celebrar el passat 24 d’abril a Barce-
lona. Així doncs hi podreu trobar:

• El videoresum de la V Jornada d’abordatge pràctic 
de Fisioteràpia en Geriatria.

• Les entrevistes que el degà i el secretari del CFC, 
Sr. Manel Domingo i Sr, Gabriel Liesa, respecti-
vament, van fer als ponents de la Jornada, Daniel 
Jiménez, Judith Casañas, Eva Sierra, Aitor Garay i 
Marc Terradellas.

• Totes les ponències de la Jornada.

Si et vas perdre la Jornada, ara pots recuperar-la del tot 
a fisiotv.cat

El Grup d’Interès del Penedès col·labora en la 12a edició de la marxa de resis-
tència “7 cims”
El passat dia 3 de maig, el Grup d’Interès del Penedès va 
col·laborar, com ja porta fent en les darreres edicions, 
en la 12a marxa de resistència “7 cims”, organitzada pel 
Centre Excursionista del Penedès i que puntuava per a la 
XVIII Copa catalana de caminades de resistència.

Enguany, la marxa, que va tenir com a sortida i arribada 
la població de Torrelles de Foix, va comptar amb la parti-
cipació d’uns 700 inscrits que s’enfrontaven als 59 km de 
distància i als 4.746m de desnivell acumulat que trans-
corren per la serralada prelitoral. En aquesta dotzena 
edició es van fer canvis en el recorregut, però el que més 
van notar els participants va ser les dures condicions 
meteorològiques amb altes temperatures excepcionals 
per a l’època de l’any en què es disputava. 

Un grup de dos fisioterapeutes va assistir els corredors a 
meitat de camí on, sobretot, se’ls assessorava i ajudava 
a millorar les condicions físiques per afrontar la segona 
meitat del recorregut. A l’arribada, dos fisioterapeutes 
més van atendre els primers participants que patien, 
majoritàriament, sobrecàrregues musculars. En les ho-

res de més volum de feina els quatre fisioterapeutes van 
treballar de manera conjunta per assistir a tothom qui 
ho demanava. 

Cal destacar la bona feina dels organitzadors i agrair 
també la coordinació i bona comunicació amb el grup de 
fisioterapeutes.

Grup d’Interès del Penedès
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http://fisiotv.cat/player.php?nid=160&video=geriatria2015.mp4
http://fisiotv.cat/player.php?nid=160&video=geriatria2015.mp4
http://fisiotv.cat/player.php?nid=159&video=danieljimenez.mp4
http://fisiotv.cat/player.php?nid=159&video=danieljimenez.mp4
http://fisiotv.cat/player.php?nid=163&video=judith_casanas.mp4
http://fisiotv.cat/player.php?nid=162&video=eva_sierra_0.mp4
http://fisiotv.cat/player.php?nid=165&video=aitor_garay.mp4
http://fisiotv.cat/player.php?nid=164&video=marc_terradellas.mp4
http://www.fisiotv.cat/


Banc Sabadell retorna 13.260 euros a 800 col·legiats
Gràcies a l’acord que mantenim des de 1993 amb Banc 
Sabadell, en concret amb Sabadell Professional, unitat 
especialitzada en col·lectius professionals, els col·legiats 
i familiars de primer grau gaudeixen de les condicions 
pactades. Vuit-cents col·legiats amb la quota col·legial 
domiciliada es van beneficiar l’any passat del retorn del 
10% de la quota, fins a un màxim de 100 euros a l’any. En 
total, Banc Sabadell va abonar 13.260,70 euros.

Aquests col·legiats disposen en l’àmbit particular del 
Compte Expansió PRO, que també els retorna el 3% 
dels principals rebuts domèstics, fins a un màxim de 20 
euros mensuals, i, evidentment, exempt de comissions 
d’administració. Per als despatxos professionals, Saba-
dell Professional ofereix el Compte Expansió Negocis 

PRO, remunerat, sense comissions d’administració i 
manteniment, ni per transferències nacionals en euros 
(via BS Online) ni per l’ingrés de xecs en euros domici-
liats en entitats de crèdit espanyoles, targetes gratuïtes i 
els millors preus en TPV, assegurances, pòlisses de crè-
dit, rènting, lísing i préstecs. 

Si vols ampliar aquesta informació, adreça’t directament 
al Col·legi o a qualsevol oficina Sabadell Atlántico, o bé 
truca al 902 383 666.

La Secció de Girona col·labora en la Mitja Marató de Girona
El passat 26 d’abril, la Secció Territorial de Girona del 
CFC va col·laborar en la Mitja Marató de Girona oferint el 
servei de Fisioteràpia, principalment massatges de des-
càrrega i estiraments passius.

La cursa va començar a les 9.30 h, així que el primer cor-
redor en arribar ho va fer uns tres quarts d’hora més 
tard, espai de temps en el qual vam atendre els partici-
pants de la cursa popular de 5 i 10 quilòmetres.

Volem destacar la bona predisposició dels tres fisiote-
rapeutes que van venir a col·laborar, que estaven molt 
atents als participants, amb ganes de fer un bon tracta-
ment i d’ajudar en les molèsties musculars i articulars 
que presentaven els corredors. 

De cares a l’any vinent ens agradaria poder fer tallers 
d’estiraments, tant per poder atendre un volum més alt 

Amb el videoconsell del mes de maig aconsellem sobre com reaccionar davant 
la caiguda d’una persona gran
L’envelliment disminueix els nostres reflexos i la nostra 
mobilitat, i hi ha constància que el 30% de les persones 
més grans de 65 anys cau com a mínim una vegada a 
l’any; d’aquestes, el 50% tindrà caigudes de repetició.

Aquest fet ens ha motivat a dedicar el nostre videocon-
sell del mes de maig a oferir consells pràctics per evitar 
caigudes a casa, per saber com reaccionar davant de la 
caiguda d’una persona gran, i per donar indicacions a la 
persona gran sobre què fer si està sola i cau.

A més, al videoconsell informem que l’activitat física i 
una pauta d’exercicis elaborats pel fisioterapeuta –dels 

de participants com per poder promocionar la salut i la 
Fisioteràpia més enllà dels massatges.

Secció Territorial de Girona

quals en fem cinc cèntims- contribuiran a prevenir el risc 
de caigudes i expliquem que, en cas d’haver caigut, el 
fisioterapeuta t’ajudarà a recuperar-te.

http://www.fisiotv.cat/player.php?nid=161&video=consells_practics_davant_una_caiguda-hd.mp4
http://www.fisiotv.cat/player.php?nid=161&video=consells_practics_davant_una_caiguda-hd.mp4
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Seminari tècnic sobre Recollida de dades i raonament clínic davant trastorns 
neuromusculosquelètics, a Girona
El passat dissabte 25 d’abril va tenir lloc el Seminari tècnic 
sobre Recollida de dades i raonament clínic davant tras-
torns neuromusculosquelètics, a càrrec d’en Xavier Sala.

El seminari va servir per fer una recollida d’informació 
molt més àmplia de dades dels nostres pacients i va do-
nar-nos més eines per poder ser més fidedignes i con-
crets en els nostres diagnòstics. Es va realitzar una pràc-
tica en grup tot exposant un cas verídic i, amb les pautes 
que havíem après, fer una bona recollida de dades i saber 
raonar les hipòtesis de diagnòstic i de tractament.

Hi van assistir una quinzena de col·legiats que van fer 
valoracions molt positives sobre el seminari i l’atenció 
directa i afable del ponent, que va aclarir tots els dubtes i 
va estar pendent de tots els grups per tal de guiar-los en 
el procés de la pràctica. 

Secció Territorial de Girona

La Comissió de Geriatria celebra la conferència Pautes de l’anàlisi per a la reha-
bilitació de la marxa en l’ancià
El passat 15 de maig, la Comissió de Geriatria del CFC 
va organitzar la conferència Pautes de l’anàlisi per a la 
rehabilitació de la marxa en l’ancià. Albert Vélez Iglesias, 
fisioterapeuta al Centre de Rehabilitació Viladecans, va 
ser l’encarregat de portar a terme la ponència, l’objectiu 
de la qual era ajudar a identificar els problemes que im-
possibiliten la marxa en la persona gran i donar pautes 
per recuperar-la de la forma més pràctica possible.

Tot i que la conferència va estar plena de casos pràc-
tics que servien per identificar i diferenciar cada tipus 
de marxa patològica, el ponent va explicar que, bàsica-
ment, aquesta té dos orígens: una alteració neurològi-
ca o una de neuromusculosquelètica. Ens va comentar 
que cal analitzar la causa que la provoca i la perpetua i, 
finalment, cercar eines que ens ajudin a recuperar-la; 
d’acord amb el senyor Vélez, aconseguir-ho és un dels 

aspectes més gratificants en el tractament de Fisioterà-
pia atès que no hi ha res més en geriatria que millori 
totes les funcions d’una persona com és la rehabilitació 
de la marxa.


