
4a edició de la Jornada Fisioteràpia, TIC i 2.0
Us presentem la que serà la IV Jornada Fisioteràpia, TIC i 
2.0, que se celebrarà el proper 3 d’octubre i per a la qual, 
un cop més, el fil conductor principal serà la Fisioteràpia 
en l’entorn 2.0.

Enguany la novetat principal és el treball conjunt amb 
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, 
amb qui compartirem aquesta jornada que, de ben se-
gur, us enganxarà. 

En aquesta quarta edició comptarem com a ponents amb 
en Quim Chalé, formador experiencial i coach; Rocío Po-
mares, psicòloga sanitària i de l’esport; Luis Torija, fisio-
terapeuta expert en formació en habilitats, i María Sán-
chez, doctora en Periodisme, professional i acadèmica 
de la comunicació i la innovació en xarxa.

La retransmissió de la jornada serà en streaming pel 
nostre canal FisioTV.cat, i aquest any oferim un valor 
afegit: la possibilitat d’assistir de manera presencial a 
aquesta jornada a la seu del Col·legi i gaudir d’un taller 
de networking a càrrec d’un dels ponents, el Sr. Chalé, 
on es treballarà el missatge i la marca, la definició dels 
objectius en el networking 2.0 i s’exploraran les estratè-
gies per augmentar la xarxa de contactes.

Disposem de 40 places gratuïtes per a aquells fisiotera-
peutes que desitgin gaudir en directe i presencialment 
d’aquesta jornada que no us decebrà. A tal efecte, qui 
s’hi vulgui inscriure haurà d’enviar un correu electrònic 
a inscripcions@fisioterapeutes.cat detallant:

• Nom i cognoms
• Número de col·legiat/da
• Adreça de correu electrònic
• Telèfon de contacte

A pocs dies de la convocatòria electoral del 27-S i atesa 
la transcendència politicosocial del moment, vuit col·legis 
professionals sanitaris ens hem unit per emetre un mani-
fest en defensa de la sanitat pública de qualitat i universal 
per a Catalunya.

Manifest dels col·legis professionals sanitaris en defensa del sistema sanitari 
català davant la conjuntura politicosocial actual

Entre d’altres, demanem a les diferents forces polítiques cri-
dades a conformar el nou arc parlamentari català “que con-
centrin els seus esforços i les seves propostes en fer possible 
la viabilitat i la millora del nostre sistema sanitari” i que tre-
ballin per preservar-ne la seva singularitat i diversitat.

Us esperem el dia 3 d’octubre, i us convidem a què 
interaccioneu amb nosaltres a través de Twitter (via 
#colTic20). No us perdeu un esdeveniment únic!
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Cicle Inspira’t. Una nova actitud en la recerca de feina. Amb Ana Velázquez
El Servei d’Orientació Laboral del Col·legi es complau a 
presentar-vos la 2a edició del “Cicle Inspira’t, una nova 
actitud en la recerca de feina”. L’Inspira’t és un cicle de 
conferències sobre el treball i l’emprenedoria. A través 
d’aquestes sessions, un fisioterapeuta experimentat i 
amb una trajectòria professional rica, exposarà la seva 
experiència i compartirà amb els assistents des de la 
part més tècnica a la més humana.

En aquesta nova sessió d’Inspira’t tindrem d’amfitriona 
la fisioterapeuta Ana Velázquez. L’Ana dirigeix el CPAE 
a Barcelona, coordinant el servei d’atenció i tracta-
ment dels artistes que s’atenen al centre i s’encarrega 
d’organitzar la formació que anualment es realitza tant 
per a fisioterapeutes com per a músics, ballarins i ac-
tors. La seva tasca social consisteix en donar a conèixer  
l’aplicació de la nostra professió tant en una consulta 
com en un conservatori o teatre. Ho fa a fisioterapeu-
tes donant xerrades, tallers i cursos a través de dife-
rents col·legis professionals de Fisioteràpia d’Espanya 
i, paral·lelament, als professionals de les arts a través 
d’associacions professionals artístiques.

Aquesta exposició anirà seguida d’un període de networ-
king per poder connectar i compartir experiències i pos-
sibles projectes futurs. El networking anirà a càrrec d’en 
Quim Chalé, emprenedor amb negocis propis des dels 
19 anys; la seva vida professional l’ha portat a apassio-
nar-se per les vendes, el màrqueting, les presentacions 
en públic, la formació, el desenvolupament personal i el 
coaching. Ha treballat amb centenars d’empreses mi-
llorant les seves organitzacions, especialment les seves 
vendes, equips i resultats.

La sessió es farà en un ambient distès on tothom hi pren-
drà part i ho acompanyarem d’un pica-pica.

Confiem en què us resulti d’interès i puguem trobar-nos 
el proper 30 de setembre!

Horari: 18 h
Durada: 2 hores
Lloc: Seu del Col·legi. C/ Segle XX, 78, 08032, 
Barcelona
Organitza: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
Preu: Gratuït. (Aforament limitat. Imprescindible 
reservar plaça).

Per a més informació clica aquí

El proper 2 d'octubre tindrà lloc la jornada "Mou-te, és 
salut!", organitzada per la Fundació Salut i Envelliment – 
UAB, a l’edifici de la Casa Convalescència (c/ Sant Antoni 
Maria Claret, 171, 08041 Barcelona). Aquesta jornada té 
l'objectiu de donar a conèixer els programes de recerca 
de la Fundació en l'àmbit de la promoció de l'activitat fí-
sica i de la prevenció de les caigudes en persones més 
grans de 65 anys. 

A llarg de la jornada es farà la presentació dels progra-
mes SITLESS i PROFOUND, englobats en estratègies de 
la Unió Europea com el Horizon 2020 o el Programa Marc 
d'Innovació i Competitivitat. A banda, la jornada comptarà 
amb dues taules rodones formades per experts en les 
àrees d'activitat física i prevenció de caigudes, en la se-

La Comissió de Geriatria del CFC participa a la jornada Mou-te, és salut! orga-
nitzada per la Fundació Salut i Envelliment

gona de les quals hi participarà el coordinador de la Co-
missió de Geriatria del Col·legi, Sr. Joaquim Hernàndez.

Les inscripcions ja estan obertes exclusivament a través 
del formulari en línia que trobareu aquí.

Podeu consultar el programa de la Jornada aquí.

http://www.fisioterapeutes.cat/serveis/sol/
http://www.fisioterapeutes.cat/formacio/colegi/include/reservar.asp?c=Cicle%20Inspira%27t.%20Una%20nova%20actitud%20en%20la%20recerca%20de%20feina.%20Amb%20Ana%20Vel%E1zquez&tipus_event=conferencies&id=127
http://www.fisioterapeutes.cat/formacio/colegi/conferencies/
http://salut-envelliment.uab.cat/moutesalut/
http://salut-envelliment.uab.cat/moutesalut/programa.pdf
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L’European League Against Rheumatism (EULAR) sol·licita la nostra col·la bo-
ració en un estudi per conèixer les necessitats educatives dels fisioterapeutes
L’European League Against Rheumatism (EULAR) (Lliga 
Europea contra el Reumatisme) és l’organització que re-
presenta i agrupa totes les associacions de reumatòlegs, 
persones que pateixen reumatismes i professionals de la 
salut que treballen amb aquests pacients arreu d’Europa 
www.eular.org

Els objectius d’EULAR són principalment la prevenció, la 
rehabilitació i la millora dels tractaments dels pacients 
que pateixen malalties musculosquelètiques. Així, EU-
LAR promou l’educació i la investigació en el camp de 
la reumatologia, i amb aquest objectiu s’ha endegat una 
enquesta per conèixer les necessitats educatives dels 
professionals que, en base a les respostes, s’intentarà 
adaptar l’oferta educativa.

L’Eular Standing Commeette of Health Professionals està 
realitzant, per tant, un estudi en el que la col·laboració 

dels fisioterapeutes és clau per poder posicionar la Fi-
sioteràpia de l’estat espanyol en l’àmbit de les malalties 
reumàtiques i conèixer les possibilitats i limitacions que 
tenim al nostre país respecte de la resta d’Europa. 

Tots aquells professionals que treballeu amb pacients 
reumàtics podeu col·laborar amb aquest estudi respo-
nent l’enquesta que trobareu seguint aquest enllaç 

Gràcies per la vostra participació!

La Societat Catalana de Mediació en Salut, entitat de la 
qual som membres, obre la convocatòria de la seva pri-
mera edició del Premi “Espais saludables” dirigit fona-
mentalment al reconeixement d’aquelles iniciatives la 
finalitat de les quals sigui la millora de la comunicació, 
la gestió de conflictes i les relacions personals entre 
professionals, usuaris i/o familiars en qualsevol tipus de 
centre sanitari.

Les propostes s’hauran d’enviar per correu electrònic a 
mediacioensalut@gmail.com a l’atenció de la Sra. Cristi-
na Martínez, secretaria tècnica de l’SCMS. 

Convocatòria de la primera edició del Premi “Espais saludables” de la Societat 
Catalana de Mediació en Salut

La data límit per a l’enviament dels projectes és el pro-
per 1 d’octubre de 2015.

Per a més informació sobre la convocatòria podeu con-
sultar el web de l’SCMS on també trobareu les bases 
del concurs. 
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