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OPINIÓ

uan rebeu aquest Noticiari estarem en plenes festes de Nadal. Unes festes 

entranyables que desitgem que gaudiu en família. Almenys la més íntima. 

L’any passat la pandèmia ens va robar les celebracions nadalenques i aquest any la 

prudència fa que haguem d’extremar les mesures i limitar al màxim els contactes. 

No obstant, l’esperit del Nadal ens fa més solidaris i millors persones. El nostre 

Col·legi farà un donatiu d’uns 5.000€ gràcies a les recaptacions solidàries de les 

Jornades que hem organitzat al llarg d’aquest any. Aquesta iniciativa es va prendre 

per pal·liar les manques d’assistència que es produïen pel fet de la seva gratuïtat. 

També acabem de realitzar el DIFT, on la fisioteràpia ha sortit al carrer a totes les 

seccions territorials: conferències, curses d’orientació, caminades, activitats de 

prevenció… La recaptació d’aquestes activitats ha anat a diferents associacions i 

entitats relacionades amb la salut de les persones. I ens encanta tenir un Col·legi 

més solidari que, a més, realitza una convocatòria d’ajuts solidaris oberta a tothom. 

És temps de Nadal, és temps de solidaritat a COLFICAT.

Arribem al final d’any amb una campanya de divulgació que ha estat present a les 

marquesines d’autobusos i als carrers de diferents ciutats de Catalunya, i la presèn-

cia als mitjans durant aquest 2021 ha estat continuada. Fa pocs dies hem celebrat 

l’assemblea del Col·legi, on es van aprovar totes les decisions per unanimitat i un 

pressupost que permetrà elaborar les accions que facin més present la fisioteràpia al 

carrer (seguirem fent divulgació gràcies, entre d’altres, a la modernització i univer-

salització de la campanya de salut a les escoles), que permetin el desenvolupament 

professional (amb més formació i més econòmica), que tinguem més prestacions 

(amb noves assegurances i serveis com el PROET o un nou programa de gestió 

de pacients), noves bonificacions de quota (discapacitats…) i moltes coses més.

Poc a poc, el Col·legi s’ha convertit en referència de molts i necessitem un col·lec-

tiu fort i unit per continuar creixent. Ens necessitem més units que mai per a un 

present un futur prometedor.

 

Q

ÉS TEMPS 
DE SOLIDARITAT

Ramon Aiguadé 
Degà
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ACTUALITAT

LA FISIOTERÀPIA 
A L’UCI
ÉS INDISPENSABLE PER 
MILLORAR EL SISTEMA 
SANITARI I FER-LO 
MÉS EFICIENT
Un vídeo realitzat pel Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya, amb la 
col·laboració de l’Hospital Joan XXIII de 
Tarragona, vol conscienciar a tots els nivells 
sobre la necessitat d’incrementar el nombre 
de professionals de fisioteràpia a les Unitats 
de Cures Intensives. La incorporació de 
fisioteràpia a les UCIs suposa una 
millora de la qualitat de vida del 
pacient i es retallen terminis de 
recuperació (2 dies de mitjana), que 
permetrien estalvis al sistema de 
3.000 euros per ingrés. 

 https://www.pro.digimevo.com/channelview/30/1_s3puis8r

https://www.pro.digimevo.com/channelview/30/1_s3puis8r
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n el vídeo que esmentem, podem conèixer de primera mà el testimoni de Xavier 

Agut, pacient de COVID, i dels fisioterapeutes col·legiats que el van atendre a 

l’UCI de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, Irene Reynals i David Moya. Les seves 

paraules serveixen per entendre com n’és d’important incorporar els professionals 

de la fisioteràpia en els equips multidisciplinaris dels centres de salut i, per suposat, 

a les UCIs dels hospitals. 

Durant els 66 dies que va haver d’estar ingressat a l’UCI, Xavier Agut va poder 

comptar amb les tècniques de fisioteràpia que s’apliquen a malalts en aquesta si-

tuació d’extrema gravetat. “Durant l’ingrés a l’UCI, la fisioteràpia permet avançar la 

rehabilitació sempre que hi hagi una estabilitat clínica en el pacient”, recorda David 

Moya, “perquè malgrat estar sedats, podem aplicar certs moviments dintre de les 

seves capacitats”. La seva companya Irene Reynals apunta com “la pandèmia ens 

ha fet treballar amb pacients d’una gran complexitat, que han necessitat ingrés a 

les UCIs i ens ha fet veure també com la fisioteràpia era més important que mai”. 

L’objectiu és poder iniciar precoçment tècniques de fisioteràpia respiratòria i/o fer 

exercicis de mobilitat per iniciar la recuperació. Quan el pacient supera l’etapa de 

sedació, la fisioteràpia pot intervenir aleshores amb una participació activa per part 

del pacient, que pot arribar a seure i, poc a poc, anar recuperant mobilitat fins a 

posar-se dret i caminar. En definitiva, es retallen terminis de recuperació i es millora 

la qualitat de vida del pacient.

La fisioteràpia respiratòria participa també en processos clau del desenvolupament 

del tractament com ara el weaning (desconnexió de la ventilació mecànica), l’extu-

bació, la decanulació, etc. 

Amb el fisioterapeuta es poden iniciar exercicis respiratoris i de mobilitat que servi-

ran, no només per millorar la situació actual, sinó també per reduir seqüeles típiques 

provocades per llargues estades a l’UCI. Mitjançant la fisioteràpia està comprovat que 

les estades a l’UCI es poden reduir, de mitjana, dos dies. És un aspecte fonamental de 

cara també a la pressió hospitalària i a la possibilitat d’oferir el millor tractament 

possible a totes les persones. 

Aquest escurçament del termini de recuperació suposa un estalvi de 

3.000 euros per pacient ja que el cost diari està al voltant dels 1.500 

euros. Com es defensa per part de tots els col·legis professionals, la 

fisioteràpia és una inversió d’alta rendibilitat per als sistemes públics 

de salut per l’estalvi que genera i, per suposat, per la millora de la 

qualitat dels tractaments i de la vida dels pacients.

Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el degà Ramon 

Aiguadé insisteix que “cal conscienciar a tots els responsables del 

sistema públic de salut per tal d’incrementar els serveis de fisioterà-

pia per assolir un millor sistema, més eficient, amb el pacient al centre 

de totes les decisions. L’experiència viscuda durant la pandèmia hauria 

d’ajudar a agilitzar la incorporació de més fisioterapeutes al sistema públic 

de salut, a tots els nivells”.

E

EL COL·LEGI DE 
FISIOTERAPEUTES 
INSISTEIX EN LA 
IMPORTÀNCIA 
D’INCORPORAR 
FISIOTERAPEUTES 
AL SISTEMA PÚBLIC 
DE SALUT

Actualment, 
amb l’impacte 
de les seqüeles 
que provoca la 
COVID i la COVID 
persistent és més 
necessari que mai 
prendre mesures 
per augmentar 
la presència de 
professionals 
fisioterapeutes 
dins del sistema.
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ACTUALITAT

LA JORNADA 
NME 
ARRIBA A LA 10a 
EDICIÓ ANALITZANT 
L’ABORDATGE 
DEL DOLOR
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La trobada va servir per reivindicar el 
paper de la fisioteràpia en l’atenció 
primària, on l’abordatge del dolor 
és un dels elements clau per a la 
ciutadania. La pandèmia i les seqüeles 
de la COVID persistent fan encara 
més necessari el reforç dels serveis de 
fisioteràpia.

1  Ramon Aiguadé, degà del Col·legi.
2  Cristina Adillón, coordinadora de la Secció 

Territorial del Camp de Tarragona del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya.

3  La Jornada es va celebrar a l’hotel Hilton Diagonal 
Mar de Barcelona.

4  D’esquerra a dreta: Begoña Capilla, Isabel López, 
Cristina Adillón i Anna Montmany.

5  Anna Montmany, fisioterapeuta i professora de la 
Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, URL.

1

2 3

4 5
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ACTUALITAT

res-cents professionals es van reunir el passat 26 de novembre a la 10a Jor-

nada de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica a l’hotel Hilton Diagonal Mar 

Barcelona, per tal de debatre al voltant de les darreres tècniques en l’abordatge 

de diferents tipus de dolor de la mà d’experts en la matèria.

La Jornada NME es va poder celebrar de manera presencial, després d’un any de 

parèntesi obligatori per la pandèmia. Aquest punt de trobada de la professió té el 

clar propòsit d’analitzar un àmbit clau per a la fisioteràpia. Actualment, s’estima 

que el 80% de consultes mèdiques generals es fan per queixes de dolor i, apro-

ximadament, un 30% pateixen dolor persistent. El dolor crònic, aquell que dura 

més de tres mesos, afecta el 23% de la població adulta catalana i augmenta en els 

grups de més edat. S’estima que el cost econòmic que suposa el dolor persistent 

a Espanya és del 2,5% del PIB, aproximadament uns 16.000 milions d’euros. 

Per a Ramon Aiguadé, degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, “la Jornada 

és una ocasió magnífica per reivindicar la fisioteràpia i el seu paper en el sistema 

de salut. Necessitem que hi hagi una concepció multidisciplinària en l’abordatge 

del dolor que permeti la derivació directa del pacient cap a la fisioteràpia. És el que 

necessita una gran part de la ciutadania. La fisioteràpia és una eina que combat 

el dolor i millora la qualitat de vida dels ciutadans, però també una eina d’estalvi 

per al sistema de salut”. 

T LA TROBADA 
VA COMPTAR 
AMB LA 
PARTICIPACIÓ 
DE LA 
PRESIDENTA 
DE L’ORDRE 
FRANCESA, 
PASCALE 
MATHIEU
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PONÈNCIES I MASTERCLASS PER SEGUIR AVANÇANT EN FISIOTERÀPIA
La Jornada va estructurar-se en una sessió matinal amb cinc ponències impartides 

per Begoña Capilla (Dolor a la planta del peu. De l’evidència científica a l’experièn-

cia clínica), Cristina Adillón (Com planificar els continguts en una programació 

d’exercici físic terapèutic: cuiner o xef?), Eva Sierra (Actualització en neuropaties 

diabètiques: funció i estructura), Isabel López Zamora (Postquirúrgic immediat en 

reparacions del manegot dels rotatoris: Nous abordatges i línies de tractament) i 

Anna Montmany (Reeducació funcional de les disfuncions orofacials). 

A continuació, a la sessió de tarda es van oferir 4 masterclass paral·leles especia-

litzades en temes concrets per mostrar com integrar el coneixement a la pràctica 

clínica. Entre els temes que s’hi van tractar hi ha un cas clínic vinculat a la fisioteràpia 

aquàtica o el pronòstic i les categories d’hipòtesi en fisioteràpia.

La Jornada va tornar a ser un punt de trobada per establir lligams, unir el col·lectiu 

i, per suposat, compartir coneixements en un aprenentatge i creixement continuat 

que és una de les característiques pròpies de la fisioteràpia. El canvi de paradigma 

en l’abordatge del dolor és imminent i els fisioterapeutes hi han de tenir un paper 

fonamental.

6  Yolanda Sánchez, vocal de la 
Junta de Govern del Col·legi.

7  Pascale Mathieu, presidenta 
de l’Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes, i Ramon 
Aiguadé.

8  Rafel Donat, fisioterapeuta dels 
Serveis de Salut COM Manresa 
i professor dels Estudis de 
Fisioteràpia de la UVIC-UCC 
Campus UManresa i UdG EUSES-
Girona.

9  Membres de la Junta de Govern 
del Col·legi amb ponents i 
moderador de la Jornada.

6 7

8 9
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ACTUALITAT

a Nit va servir per conèixer també els guanyadors 

del Premi June Nystrom 2021, que distingeix i reco-

neix les i els fisioterapeutes que, per la seva trajectòria 

professional i la seva implicació amb la professió i el 

col·lectiu, han sumat valor a la fisioteràpia en tots els 

àmbits: social, professional, docent i científic. Enguany, 

la Junta de Govern ha ratificat atorgar el Premi June 

Nystrom de Fisioteràpia 2021 ex aequo a Mercè Sitjà 

i Joan Prat de los Mozos (als qui entrevistem en aquest mateix 

número de la revista) i, de manera pòstuma, a Jordi Martí Boronat, 

excoordinador del Servei de Rehabilitació de l’Hospital Clínic 

de Barcelona, que va morir el passat mes d’octubre.

D’altra banda, i com ja va passar a la Nit de la Fisioteràpia 2020, 

el Premi al Fisioterapeuta de l’Any d’enguany no ha premiat a 

una persona en concret sinó, en aquest cas, a tot el col·lectiu 

dels fisioterapeutes docents de les universitats catalanes, que 

durant la pandèmia han hagut de fer un esforç d’adaptació i 

diversificació en les seves metodologies docents i de trans-

missió del coneixement per continuar la seva tasca formativa.

Com a representants del gruix de docents de les facultats de fisioteràpia de Ca-

talunya, van recollir el guardó Judith Roca, degana de la Facultat d’Infermeria i 

Fisioteràpia de la Universitat de Lleida, i Gonzalo Lorza, director de fisioteràpia 

L

LA NIT DE LA 
FISIOTERÀPIA, 
UNA TROBADA DE 
RECONEIXEMENT A 
LA PROFESSIÓ
El divendres, 26 de novembre, es va poder 
celebrar la Nit de la Fisioteràpia 2021 a 
l’hotel Hilton Diagonal Mar de Barcelona, 
un homenatge al conjunt de la professió i, 
especialment, a les col·legiades i col·legiats 
jubilats i doctorats, i un reconeixement 
públic als millors expedients acadèmics 
2020-2021. 

1

2

3
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1   Mercè Sitjà, Montserrat Gironès (vídua de Jordi Martí) i Joan 
Prat recullen el Premi June Nystrom 2021, acompanyats de 
Ramon Aiguadé.

2  Els representants del col·lectiu de docents de les facultats de 
fisioteràpia de Catalunya van ser guardonats amb el Premi al 
Fisioterapeuta de l’Any.

3  Al centre, Isamel Martí Gibrat, fisioterapeuta jubilat, 
acompanyat d’Ismael Martí (fill del guardonat i membre de la 
Junta de Govern) i de Ramon Aiguadé.

4  Entrega del premi a un dels millors expedients acadèmics.
5  Judith Roca (Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la 

Universitat de Lleida) i Gonzalo Lorza (Facultat de Ciències 
de la Salut de Manresa. Universitat de Vic - Universitat Central 
de Catalunya) recullen el Premi al Fisioterapeuta de l’Any com 
a representants del col·lectiu dels fisioterapeutes docents de 
les universitats catalanes.

6   Entrega del Premi June Nystrom pòstum a Jordi Martí.
7  Toni Bové recull el reconeixement als fisioterapeutes doctors, 

acompanyat de Luciana Moizé, vicedegana del Col·legi 
(esquerra) i Mayte Serrat (dreta), tresorera.

8  La Dra. Montserrat Gea, directora de la Direcció General de 
Professionals de la Salut, va assistir a l’acte en representació 
del Departament de Salut.

4

5

6

7

8

de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, Universitat de Vic - Universitat 

Central de Catalunya, respectivament, els quals van agrair al CFC aquest premi i 

van voler destacar la importància de retornar a la presencialitat, sobretot en uns 

estudis en els quals el contacte humà i les relacions personals 

són tan importants.

La Nit de la Fisioteràpia 2021 es va celebrar tot just acabar la 

10a Jornada de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica. 
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ACTUALITAT

El passat mes d’octubre vam conèixer que França aposta 
definitivament per l’accés directe a la fisioteràpia. Segons va 
informar en un comunicat l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
(equivalent al Col·legi a nivell de l’estat francès), el projecte de llei 
de finançament de la Seguretat Social per al 2022, aprovat el 26 
d’octubre a l’Assemblea Nacional, conté un article que aprova l’accés 
directe dels pacients als fisioterapeutes, subjecte a condicions.

ada dia, milers de pacients es podran beneficiar d’aquesta decisió en el seu 

periple assistencial. El treball en equip queda garantit i, de la mateixa manera, 

també queda garantida la millor assistència possible per als ciutadans que, al cap 

i a la fi, és l’objectiu del sistema de salut. 

En el mateix comunicat de l’Ordre, es recorda la necessitat que moltes pa-

tologies tenen d’una atenció ràpida amb professionals competents. 

És quelcom essencial en un context on es reforça l’agilitat i 

s’evitaran llistes d’espera que acaben sent contraproduents 

per a tothom, sanitàriament i econòmicament. Les ne-

cessitats dels pacients són tenir solucions concretes, 

compartides i àmpliament reconegudes per tots els 

professionals sanitaris. 

El projecte pilot de derivació directa és farà a 6 

departaments dels 101 que té el país veí, com a 

part d’un exercici coordinat per estalviar temps 

mèdics i millorar l’atenció ciutadana. 

Segons apunta la presidenta de l’Ordre, Pas-

cale Mathieu, “si volem millorar la sanitat hem 

d’escoltar la veu dels pacients; cal comptar amb 

professionals, inclosos els fisioterapeutes, que són 

part de la solució. Confiem en ells!”

C

LA DERIVACIÓ 
DIRECTA ÉS 
QUALITAT DE 
VIDA PER A LA 
CIUTADANIA 
I TAMBÉ UN 
ESTALVI PER AL 
SISTEMA

FRANÇA FA UN 
PAS DE GEGANT 
PER A LA DERIVACIÓ DIRECTA 
A FISIOTERÀPIA

www.freepik.es

http://www.freepik.es
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El Col·legi ha actualitzat els continguts i redissenyat el format de la 
formació del programa “Salut a les escoles”. Els objectius principals 
d’aquest programa se centren en transmetre i justificar, als nens i 
nenes d’entre 8 i 10 anys, com n’és d’important adquirir hàbits de 
vida saludables, evitar el comportament sedentari i realitzar les 
pautes mínimes d’exercici físic recomanables. 

l CFC va posar un marxa un curs per a aquelles i aquells fisioterapeutes que 

van voler estar involucrats en el projecte. Prop de 550 fisioterapeutes s’hi van 

apuntar, dels quals, més de dos-cents s’han inscrit a la Borsa de treball. 

Aquesta formació oferia estratègies pedagògiques per millorar la comunicació 

amb el públic infantil i així poder explicar de forma didàctica i il·lustrativa la relació 

entre el dolor musculoesquelètic i el sedentarisme, la falta de condició física i la 

prolongació del temps d’inactivitat, avaluar quines són les creences dels escolars 

i justificar la recontextualització i experimentar, mitjançant el joc, com és el cos, 

i com respon i s’adapta a diferents exercicis de força, equilibri i relaxació. També 

servia per trencar creences errònies o mites relacionats amb la càrrega del pes 

de les motxilles o les postures mantingudes en base a l’evidència científica actual. 

RENOVEM EL PROJECTE 

“SALUT A 
LES ESCOLES”

EL PROGRAMA 
VOL TRANSMETRE 
LA IMPORTÀNCIA 
D’ADQUIRIR 
HÀBITS DE VIDA 
SALUDABLES

E
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ENTREVISTA

“Una societat amb 
molts problemes crònics 
necessita fisioteràpia 
per tractar i prevenir”

Entrevista a 

Mercè 
Sitjà

PREMIS 
JUNE 
NYSTROM
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El Premi June Nystrom reconeix Mercè Sitjà per la seva trajectòria professional 
en el camp de la geriatria i l’envelliment dins l’àmbit assistencial, docent i de 
recerca. Des del 2014 és codirectora del Màster universitari d’Activitat Física 
Terapèutica per a persones amb patologia crònica, envelliment o discapacitat 
i professora titular de Fisioteràpia de l’envelliment i cronicitat per la URL a la 
Facultat Ciències de la Salut Blanquerna (URL). Desenvolupa la seva activitat 
investigadora al Grup de Recerca GRoW (Global Research on Wellbeing, URL) 
en projectes vinculats a la fisioteràpia geriàtrica i exercici físic per a la prevenció 
de caigudes i fragilitat, entre d’altres temes, i amb un especial interès envers la 
fisioteràpia basada en l’evidència, des de la seva col·laboració al Centre Cochrane 
Iberoamericà.

ostè es defineix, al seu perfil a xarxes socials, com a fisioterapeuta, profes-
sora i investigadora en envelliment però també “mare multitasking”. Quin 

balanç fa de la seva carrera professional fins ara i com es planteja el futur?
No és una resposta fàcil. Possiblement si hem de posar en una balança tots els 

elements és positiu, però és un balanç positiu perquè posem en valor tot tipus 

d’aspectes més enllà de l’àmbit professional i per això m’agrada remarcar aquest 

aspecte de “mare multitasking”. El fet de ser mare m’ha ubicat en allò que és més 

necessari. Diria que la meva carrera professional em fa sentir molt satisfeta, especial-

ment perquè l’he anat fent amb molta passió i molta il·lusió. També diuen que quan 

un fa les coses perquè les gaudeix no ens costa tant, però en el meu cas he hagut 

de treballar molt, ser molt constant i persistent. Recordo que la meva trajectòria 

assistencial em va portar a fer una tesi doctoral amb un projecte que vaig defensar 

quan el primer fill tenia 3 mesos i recordo perfectament entrar al tribunal havent 

acabat de donar el pit i acabar-la quan aquest fill ja tenia 5 anys. 

És una trajectòria que m’ha satisfet molt però que a la vegada també m’ha fet lluitar 

molt. La trajectòria també és molt diversa, el que em fa estar molt entretinguda. I 

quan parlo de la meva feina als meus fills també ho viuen amb passió. Mirant cap 

al futur, la vessant assistencial és la que menys desenvolupo i a la qual m’agradaria 

tornar perquè és on va néixer tot. Fer-ho amb l’expertesa que tinc ara i fer-ho en 

la fisioteràpia geriàtrica és un repte per millorar l’atenció que es dona a la gent 

gran al nostre país. Més enllà d’això, fer tot el possible perquè puguem créixer en 

aquesta atenció.

De quin dels seus projectes se sent més satisfeta? Quin és l’equilibri entre do-
cència, recerca i assistència en la seva experiència?
Igual que passa amb els fills, tots sumen. Diria que tots els meus projectes han anat 

fent que avui estigui on estic i potser més que projectes, el meu pas durant la tesi 

doctoral al Centre Cochrane Iberoamericà és el que em va marcar professionalment. 

Aquells anys en què vaig col·laborar amb ells (i ells amb mi) va generar un canvi en 

la meva perspectiva al respecte de la professió i en l’àmbit de la recerca ben feta en 

fisioteràpia, particularment. Més que equilibri entre docència, recerca i assistència 

diria que he fet més aviat malabarisme, començant amb molta assistència, que em 

va generar moltes preguntes, i les respostes me les va portar la recerca. Voler com-

partir tot això és el que m’ha portat a la docència. És una continuïtat d’una cosa amb 

l’altra i, a la vegada, com un cercle o una espiral en la que cada pas porta al següent.  

V
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Quins són els seus principals àmbits d’experiència? On ha focalitzat la seva in-
tensa labor de recerca en fisioteràpia?
L’àmbit on més em focalitzo és en la fisioteràpia en geriatria, en l’envelliment i, en 

especial, en la prevenció de caigudes mitjançant l’exercici físic. Aquesta és l’àrea 

on va començar tot i on penso que pot evolucionar més i, per tant, és on focalitzo 

la meva recerca. Tampoc vull oblidar un àmbit que també és molt transversal i 

que també ha evolucionat molt en els últims anys, que és la fisioteràpia basada en 

l’evidència, on la recerca en fisioteràpia en si mateixa serveix per ajudar els profes-

sionals a poder créixer. 

Per la seva trajectòria, vostè té una visió de conjunt sobre la fisioteràpia com a 
professió sanitària. Com ha evolucionat la professió en aquests anys? 

Sempre dic que tinc molta sort perquè puc veure l’evolució tan espectacu-

lar de la fisioteràpia en els darrers anys. Ha canviat exponencialment. Vinc 

d’una generació on la fisioteràpia es fonamentava en la tradició d’aquells 

que tenien la sort de poder explicar la seva experiència com a professional. 

Hem pogut veure com en els darrers 20 anys la investigació ha tingut un 

pes fonamental i, per tant, crec que els nostres fisioterapeutes necessiten 

saber com s’investiga i com s’interpreta aquesta investigació. Saber-la fer i 

saber-la explicar adequadament permet aplicar-la en el dia a dia. 

Aquesta evolució també l’hem fet en visibilitat a la pròpia societat. La pandèmia, 

malgrat tot, ens ha ajudat a donar visibilitat i ho hem d’aprofitar. Ens hem d’adonar 

nosaltres, altres professionals i també els polítics, que la nostra feina té rigor i evi-

dència i que el fisioterapeuta ha de ser un element clau en la sanitat. Una societat 

amb molts problemes crònics necessita fisioteràpia per tractar i prevenir. Hi ha 

àmbits en què encara no es contempla la nostra professió i caldria fer-ho perquè 

afavoriria a la societat mateixa. 

Quin són els reptes que es marca en endavant la professió? Com es pot seguir 
progressant en els tractaments de fisioteràpia?
Aquesta pregunta no té una resposta fàcil perquè encara tenim per davant un pri-

mer repte, que és estar present en àmbits de la sanitat pública on encara no hi és 

o hi és de manera poc nombrosa. Aquesta presència passa per estar a l’entorn de 

la prevenció, al que encara s’hi destinen pocs recursos i que cal trobar perquè s’ha 

d’afavorir un envelliment millor i més saludable. Ens cal també una aposta per fer 

més i millor recerca a Catalunya. En aquest cas, poder adequar els procediments 

d’articles que ens queden lluny de la nostra realitat. Totes les iniciatives del Col·legi, 

per exemple, són molt importants i les aplaudeixo perquè realment és una manera 

d’incentivar que tinguem més visibilitat. 

La mateix societat també ens marca uns reptes. Les malalties cròniques i l’envelliment 

i, sense voler escombrar cap a casa, realment ocupen una part més important de la 

salut, i el seu abordatge cal repensar-lo. Els fisioterapeutes en sabem. Cal que ens 

deixin fer-ho i implica que tinguem una progressió també com a professió. També 

voldria destacar que ja hem anat avançant cap a una fisioteràpia més activa, amb una 

corresponsabilitat també per part de la persona que va a la consulta i el procés de 

millora passa per una part activa d’aquesta persona. En moltes patologies, l’exercici 

“TOTS ELS 
PROJECTES 
APORTEN 
QUELCOM I 
SUMEN PER SER 
ON ESTIC AVUI”
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físic és un element clau. Encara hem de seguir millorant perquè tots els fisiotera-

peutes puguin prescriure adequadament exercici físic a persones amb cardiopaties 

o patologies neurològiques, per exemple. Cal progressar en què la tecnologia sigui 

una eina terapèutica perquè cada cop som més tecnològics i hem d’adaptar-nos 

per millorar l’autonomia de la persona que atenem. 

Què significa per a vostè rebre un premi com el June Nystrom, atorgat pels seus 
companys i companyes fisioterapeutes? 
Primer de tot, ha estat una sorpresa i és un reconeixement que, un cop rebuda 

la notícia, és una gran satisfacció. Sobretot he anat veient el que suposa quan he 

rebut trucades i missatges de molts companys i companyes que s’alegraven i veig 

que té un valor darrera. Vol dir que es valora la feina feta i que també hi ha una 

gran companyonia darrera, he tingut grans professionals al meu costat que també 

m’han fet créixer. Aquest també és un premi per a la fisioteràpia en si mateixa i per 

a la fisioteràpia en l’envelliment, premi en sensibilitat perquè la nostra trajectòria 

està vinculada a aquest col·lectiu. Em fa sentir molt feliç que hi ha hagi aquest 

reconeixement en un àmbit on crec que veurem grans canvis. Estiguem preparats 

perquè en sentirem a parlar molt més de la fisioteràpia en l’envelliment. 

“HEM D’ESTAR 
MÉS PRESENTS 
A LA SANITAT 
PÚBLICA”
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“No hi ha res com 
unes mans càlides”

Entrevista a 

Joan Prat de 
los Mozos

PREMIS 
JUNE 
NYSTROM
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Nascut a Barcelona el 1941 i resident a Figueres des de 1978, té un diploma d’ATS 
i fisioterapeuta, i un màster en Sofrologia. Ha impartit docència en diverses 
universitats, tant a Catalunya (Barcelona, Girona), com a Espanya (Alcalá de 
Henares, Granada) i França (Pau, Amiens). És membre fundador de la Societat 
Espanyola de Reeducació Pelvianoperineal i membre del Comitè d’Experts del 
Centre d’Estudis Col·legiats del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Al 1978 va fundar l’Empordà Care Center, amb seu a Figueres, on ha tractat com 
a fisioterapeuta, entre d’altres personatges il·lustres, el ballarí Rudolf Nuréiev 
i el tinent general Gutiérrez Mellado. Al 1984 va dirigir la recuperació física del 
pintor Salvador Dalí.

ostè ha exercit tant la fisioteràpia des d’un punt de vista d’atenció sanitària 
com des de la vessant de la docència. Quin balanç fa de tota aquesta 

llarga carrera des del punt de vista professional?
He estat un gran privilegiat, aquest seria el gran resum. Vàrem realitzar la 

nostra formació a la Vall d’Hebron un bon grup del qual guardo un bon 

record i, a partir d’aquí, ha estat un caminar molt profitós. He compartit 

formacions, creacions, inauguracions, passant de l’AEF al Col·legi, d’escoles 

de fisioteràpia a universitats de fisioteràpia, llicenciatures, doctorats i, tot 

això, en un període de poc més de 50 anys. SOC UN PRIVILEGIAT.

Encara no havia acabat la meva formació professional, que vaig entrar, de ple, en 

el món de la Sofrologia Caycediana, acompanyat de quatre amics més. I aquesta 

ha estat la meva descoberta i un dels pilars de la meva projecció dins d’un món, 

jo diria, espectacular. Forma part d’un extens capítol d’un llibre que estic escrivint 

massa lentament, però que se’m fa fascinant.

Hem parlat més de formació que d’activitat professional. En un període important 

de la formació del centre que vàrem formar a Figueres, es van crear una sèrie de 

grups, on aplicàvem la fisioteràpia adaptada amb la Sofrologia Caycediana. Grups 

de respiratori, neurologia, reumatologia, traumatologia, i un de molt important 

d’àlgies vertebrals, sense oblidar els tractaments individuals, que segueixo, com a 

afició, a la Clínica Bofill. Per tant, un balanç molt positiu i enriquidor professional-

ment i personalment.

De quin dels seus projectes se sent més satisfet?
Sens dubte, la creació de la universitat, aportant programes de formació de Bèlgi-

ca i França, principalment, les lluites a nivell d’infermeria que no volien perdre un 

col·lectiu important, per això molts, vàrem guardar les dues col·legiacions. Altres 

projectes engrescadors, passar de la lluitadora AEF al Col·legi, va ser un repte feixuc, 

dur, moltes hores de reunions i, per part meva, de viatges. Recordo una anècdota: 

quan organitzàvem el primer gran Congrés Mundial de Fisioteràpia i ens reuníem, 

setmanalment, amb una entitat anomenada OTAC, una nit se’m va acudir dir, “bé, 

algun dia podríem fer la reunió a Figueres”. La majoria va veure lògica la proposta 

i no recordo qui va dir: ”Apa, tu saps on queda Figueres?”. Vaig contestar que no, 

que no ho sabia... 

“TRACTAR 
SALVADOR DALÍ 
VA SER UNA 
EXPERIÈNCIA 
VITAL”

V
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L’any 1978 va fundar a Figueres l’Empordà Care Center, per on han passat perso-
natges molt coneguts com Nuréiev o el mateix Salvador Dalí. Què el va decidir 
a posar en marxa un projecte d’aquest tipus?
Com he dit abans, per a la creació del Congrés Mundial de Fisioteràpia vaig recórrer 

Catalunya cercant treballs per presentar. Vaig visitar clíniques, hospitals, amb la 

sorpresa de la poca quantitat de professionals en determinats llocs. Al fer la visita 

a la Clínica España, ja desapareguda, el traumatòleg Dr. López, quan va escoltar 

el nom «fisioterapeuta», va sortir com un llampec i em va dir amb molta autoritat, 

“De aquí no te vas, tengo muchos pacientes para atender”. El Dr. López va insistir, 

cada dia, trucant-me, que hi anés que no me’n penediria.

Consensuat amb la família, vàrem decidir fer l’intent. Abans he dit que he estat un 

privilegiat i és molt cert. Per circumstàncies he tingut al meu abast, en una època 

especial, a pacients també molt especials, com el tinent general Manuel Gutiérrez 

Mellado, que estiuejava a Cadaqués. Presentava un alteració respiratòria, i a la re-

educació, vaig utilitzar tècniques de sofrologia. O també el ballarí Rudolf Nuréiev; 

es va donar la circumstància que havia d’actuar al Festival de Peralada i, a causa 

de l’aire condicionat del tren en què viatjava, es va bloquejar l’espatlla i em 

van demanar la meva atenció. Li vaig demanar de signar al llibre d’or 

de l’empresa i va fer una dedicatòria molt correcta d’agraïment. El 

vaig atendre en diferents ocasions que ens va visitar. Era ell qui 

ho demanava.

De la seva relació amb Salvador Dalí, fins i tot va recollir 
l’experiència al llibre “Calli i treballi. Recuperant Dalí”.  Què 
en destacaria d’aquella experiència de 5 anys amb el geni?
Al llibre hi ha moltes experiències de la meva relació amb ell, 

no hi és tot, evidentment, queden coses, detalls, situacions que 

són massa personals. Tots tenim els nostres secrets o intimitats 

que conformen la nostra personalitat, però intentant respondre 

a aquesta pregunta, molt difícil de reduir en una frase o paraula, 

crec que destacaria la seva gran  intel·ligència, sensibilitat i control de 

la situació. Molt complexa per tot el que l’envoltava.

Per la seva llarga trajectòria, vostè té una visió històrica sobre la fisioteràpia 
com a professió sanitària. Com ha evolucionat la professió en aquests anys? 
Caram! És difícil de respondre. Diria que hi ha dues línies molt marcades: els fabricants 

d’aparells i les mans dels professionals. Els aparells són cada cop més sofisticats, 

però encara no han pogut arribar a substituir les mans dels bons professionals. 

Maitland, Voder, Kabath... tot són tècniques manuals. Es va inventar el «calor y 

corrientes» i això ha rebaixat, en alguns sectors, la calidesa de la fisioteràpia.

No hi ha res com unes mans càlides, destres, que sàpiguen llegir què hi ha sota de 

la pell; primer una persona que pateix, després la resta. Un pacient pintor em va 

dibuixar al llibre d’or unes mans amb ulls als dits dient, «l’home que té ulls als dits».

Quin són els reptes que es marca en endavant? Com es pot seguir progressant 
en els tractaments de fisioteràpia?
El meu repte té un gran component religiós, tema que en l’actualitat al nostre jovent 
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no li interessa, és viure en pau i no em deixen les circumstàncies, que ens obliguen 

a seguir passes que crec equivocades.

La segona part de la teva pregunta només la puc contestar amb un dels conceptes 

més importants de la sofrologia: «El Concepte de Transcendència de la Conscièn-

cia». Hem de ser transcendents amb els nostres pacients o amics, i va mes enllà 

de la nostra presència. Si aquest concepte s’aplica, estigues segur que hauràs fet 

un gran progrés en els tractaments.

Què significa per a vostè rebre un premi com el June Nystrom, atorgat pels seus 
companys i companyes fisioterapeutes? 
No trobo les paraules més apropiades. No tinc cap mèrit, només molt treball, dedi-

cació, voluntat de servir al pròxim. El que supera tota explicació: que sigui atorgat 

pels teus propis companys, molt emocionant, no tinc paraules. Gràcies companys 

i companyes.

“AQUEST PREMI 
M’EMOCIONA 
PERQUÈ ÉS 
ATORGAT 
PELS PROPIS 
COMPANYS I 
COMPANYES”

OBITUARI

Jordi Martí Boronat, 
un homenatge necessari

a Junta del Col·legi va decidir també, de manera 

excepcional, un tercer premiat enguany del Premi 

June Nystrom, de forma pòstuma, a la figura de Jordi 

Martí Boronat. El 15 d’octubre, la notícia de la seva mort 

als 62 anys va trasbalsar als membres de la família de la 

fisioteràpia, demostrant el buit que deixa la seva absència, 

com a gran fisioterapeuta i extraordinària persona. 

Martí serà recordat per una llarguíssima trajectòria professional, de 

gairebé 25 anys, de vinculació amb l’Hospital Clínic de Barcelona com a 

coordinador del Servei de Rehabilitació. Des del Col·legi recordarem sempre 

els seus coneixements i la seva capacitat per compartir-los, com va fer en 

un dels vídeos que, durant la pandèmia, vam realitzar explicant com s’estava 

treballant als hospitals contra la COVID-19. Amb aquest Premi June Nystrom, 

el Col·legi vol unir-se al reconeixement i al dolor de la seva esposa, Montse 

Gironès, també fisioterapeuta i guanyadora també del Premi June Nystrom 

l’any 2014. Que la terra et sigui lleu.

L
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CAMPANYA

“Fisioteràpia 
és moviment. 
Mou-te!”
“Fisioteràpia és moviment. Mou-te!” és la nova campanya 
que hem posat en marxa des del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya per animar a portar un estil de vida saludable 
en què moure’s és fonamental.

La societat és cada vegada més conscient de la importància 
de gaudir d’una bona salut, i per això, des del col·lectiu dels 
fisioterapeutes animem sempre a portar una vida activa i 
saludable, en què moure’s i l’exercici físic són fonamentals.
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om a fisioterapeutes tenim l’obligació de promoure l’activitat, motiu pel qual 

el lema de la campanya és: “Fisioteràpia és moviment. Mou-te!”

On es fa?
En elements de publicitat exterior de les quatre províncies catalanes, i es difon 

també a través de les xarxes socials, els canals propis del Col·legi i dels mitjans de 

comunicació.

En quines ciutats ens pots trobar?
Hem agafat un circuit publicitari que inclou mobiliari urbà a Barcelona, Badalona, 
Tarragona, Girona, Lleida, Sabadell, Manresa, Vic Tortosa i Cornellà. 

Quina creativitat?
Hem treballat amb una agència de publicitat que ha preparat diferents situacions 

en què els i les fisioterapeutes tenim un rol important en la cura de la salut de la 

població. 

Quin missatge donem?
Hem elaborat un doble missatge. D’una banda conscienciar la població de la im-

portància de portar una vida activa i saludable. 

A més, és molt important que tant per assolir el potencial de salut com per tractar 

molèsties o certes patologies, es recorri als i a les fisioterapeutes, que són experts 

en la salut. I en aquest cas, cal recórrer sempre a fisioterapeutes col·legiats, que 

són la garantia de qualitat, coneixement i responsabilitat.

CONTRA 
L’INTRUSISME

Com vam publicar al 

Noticiari 133,  el 46% dels 

fisioterapeutes es mostren 

molt preocupats per 

l’intrusisme, que suposa 

riscos per a la professió i 

per als pacients.

Si bé és difícil fer una 

estimació precisa de 

l’impacte per a la professió, 

un de cada dos col·legiats 

considera que l’intrusisme 

suposa una reducció 

d’ingressos del 30% o 

superior, respecte al nivell 

actual de facturació. A més, 

comporta un deteriorament 

de la imatge del col·lectiu, 

atès que si la persona 

que realitza el tractament 

no compleix amb el 

coneixement necessari, pot 

generar un greu perjudici a 

la professió. 

Respecte dels pacients, 

el risc és inclús superior, 

atès que la mala praxi pot 

no resoldre els problemes 

de salut d’una persona i, a 

sobre, agreujar-los. A això 

se li suma que el personal 

no sanitari no està cobert 

per les assegurances 

necessàries.

La importància d’anar a un professional col·legiat 
Aquest és el segon missatge de la campanya: heu d’acudir 

a un professional col·legiat. De fet, a la creativitat mos-

trem un codi QR que porta al llistat de fisioterapeutes 

col·legiats perquè puguin triar el més proper.

... i de lluitar així contra l’intrusisme.
Aprofitant la campanya, a la comunicació posem de manifest el gran problema 

que suposa l’intrusisme, i fem referència a les dades de l’estudi de la Comissió 

d’Intrusisme del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, en el qual hi han parti-

cipat prop de 800 col·legiats, i que recull el pols de com perceben l’amenaça de 

l’intrusisme els i les fisioterapeutes.

Segons l’estudi el 86% dels col·legiats consideren que el risc d’intrusisme és alt o 

molt alt per a la professió. A més, per al 60% dels col·legiats, el risc que presenta 

l’intrusisme ha augmentat en els últims anys.

C
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n tot cas, el programa que està preparant el Col·legi servirà per gaudir durant 

dos dies de les millors veus del món de la fisioteràpia, nacional i internacional. 

Per escalfar motors, en cada número de la revista fins al Congrés donarem veu a 

algun dels principals protagonistes que ens explicaran la seva visió sobre la fisio-

teràpia i ens avançaran quins seran els aspectes que analitzaran durant la trobada. 

En aquest número, comencem amb Alejandro Luque i us convidem també a seguir 

les novetats sobre el programa que anirem anunciant a través dels canals de co-

municació oficials del Col·legi i xarxes socials.

EL 2022, 
ANY DE CONGRÉS

E

El mes de maig de l’any que ve tindrem l’ocasió de poder gaudir de 
nou del Congrés Internacional de Fisioteràpia. Serà la segona edició 
d’un congrés que, malgrat estar pensat per tenir una periodicitat 
biennal, ha patit com altres tantes jornades, fires i congressos els 
problemes derivats de la COVID-19. 
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En la seva carrera professional ha apostat per la 
docència i la recerca. Per què va prendre aquesta 
decisió i com valora el camí recorregut fins ara?
Vaig acabar la carrera de fisioteràpia fa més de 

25 anys. Els meus primers anys, aproximadament, 

vaig tenir molta activitat clínica, en el món de la 

fisioteràpia de l’esport i precisament fa 20 anys 

en la gestió de pacients amb dolor crònic a través 

d’exercici i educació. Sempre em va agradar transmetre 

coneixement i alhora, formar-me i aprendre. Hi va haver 

un període curt de transició on vaig compaginar assistència 

clínica amb docència, però a dia d’avui em centro molt en 

la docència i la investigació. Tanmateix, segueixo en contacte 

amb pacients i professionals que em fan reflexionar i millorar la meva 

visió en aquestes dues facetes. El camí no ha estat exempt de dificultats, 

d’esforç i apostes personals, però estic molt content amb la posició en la qual em 

trobo actualment. Poder treballar amb gent a la qual admiro professionalment i 

personalment a tot el món, aprendre d’ells, així com aprendre dels alumnes i els 

professionals amb els quals comparteixo formacions, em fa sentir un privilegiat i 

molt realitzat.

Quin ha de ser el paper del fisioterapeuta en el dolor crònic musculoesquelètic? 
Quina és la seva filosofia en l’abordatge del dolor?
En una entrevista fa algun temps vaig esmentar que el fisioterapeuta podia ser l’eix 

central del pacient amb dolor crònic MSK. I dic això després d’haver vist com molts 

pacients peregrinen de professional a professional, d’especialitat a especialitat. 

Basant-me en les recomanacions mundials (guia NICE 2021), els pilars sobre els 

quals s’assenta la gestió d’aquests pacients són l’exercici i l’educació en dolor-canvi 

conductual. Més que coincidir amb la meva filosofia, la meva filosofia coincideix 

amb l’evidència científica. Si noves troballes mostren un altre camí, hauré de ser 

capaç d’adaptar-m’hi i canviar els meus pensaments.

Això em fa pensar que el fisioterapeuta pot ser el professional que integri tots els 

agents implicats en l’abordatge del pacient, sent el professional que tingui més 

interacció amb el pacient i faciliti la seva atenció. Però això implica, com diré a 

Entrevista a 

Alejandro Luque, director 
del Departament de 
Fisioteràpia de la 
Universidad de Málaga 
(UMA)

LA VEU DELS PONENTS
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continuació, que el fisioterapeuta administri conceptes com neurofisiologia del 

dolor, efecte placebo-nocebo, sobrediagnòstic, sobretractament, incertesa, tots ells 

“hard-skills”, i desenvolupi fins i tot en major mesura “soft-skills” com la comuni-

cació, l’empatia i l’escolta activa. Cal estar disposat a desafiar les nostres creences 

prèvies i a qüestionar-les diàriament basades en les noves troballes. 

Vostè defensa un canvi de mentalitat pel que fa a l’enfocament diagnòstic del 
sistema sanitari. Com argumenta aquest canvi i en què es basa?
El dolor és complex. Primer, perquè és difícil entendre’l, abordar-lo i tractar-lo. Però, 

en segon lloc, és complex per la quantitat de factors que hi influeixen. Hem intentat 

explicar sempre el dolor, jo inclòs, des d’una visió “tissular” o unidimensional: hi ha 

dolor perquè hi ha dany en una estructura de l’aparell locomotor. Això, avui sabem 

que només és un element més del complex trencaclosques explicatiu (creences, 

emocions, factors socials, culturals...). L’ésser humà busca explicacions al seu dolor, 

i n’hi ha, però són moltes més de les que ens dona una simple imatge diagnòstica 

(radiografia, ressonància). L’avenç tecnològic ha estat de gran interès per a la me-

dicina i la salut, sent capaços de detectar precoçment patologies tremendament 

impactants (càncer, per exemple), però al seu torn ha caigut en el sobrediagnòstic, 

quelcom que al seu torn porta a un sobretractament moltes vegades innecessari 

en dolor, per exemple, com el lumbar. Recentment l’NHS britànic ha aprovat reco-

manacions per a no prescriure, llevat de sospita de bandera vermella, RMN i RX en 

lumbàlgies o cervicàlgies, per l’efecte nocebo que causen informes que contenen 

paraules com osteòfit, pinçament, degeneració discal o hèrnia. Estem en el bon 

camí però encara hi ha molt a fer. 

Vostè ha publicat uns 50 articles, molts d’ells relacionats amb el dolor crònic i 
està considerat un dels experts en la matèria a nivell mundial. Quin d’aquests 
articles considera que aporta un coneixement més singular i per què?
Bé, modestament del que puc estar més content és que hem publicat una bateria 

de treballs que han actualitzat el coneixement sobre, primer, que el teixit no només 

pot explicar l’experiència del pacient amb dolor, i segon, quins factors psicosocials 

influeixen en el dolor crònic. Em quedaria amb l’últim, que s’acaba d’acceptar a la 

revista JOSPT, i que es basa en una “overview” de revisions qualitatives on hem 

identificat quins són els pensaments, emocions i formes d’afrontar, que tenen per-

sones amb dolor crònic. Aquest treball és un gir en la nostra línia de treball i creiem 

que donarà molta visibilitat i legitimitat al que és el veritablement important per a 

un pacient amb dolor persistent.

En el pròxim Congrés Internacional de Fisioteràpia a Barcelona, en què centrarà 
la seva ponència?
Enllaçant amb el punt anterior, m’agradaria explicar què estem fent avui, fins a 

on puguem. Estem intentant generar models de predicció intel·ligent per a pa-

cients amb dolor persistent MSK. Basant-nos no només en el que creu el clínic 

important, que és el que tradicionalment s’ha tingut en compte (intensitat de 

dolor, patologia prèvia, comorbiditats, obesitat...) sinó en el que creu important 

el pacient. El dolor és un fenomen tan unipersonal, subjectiu, que intentar predir 

la seva evolució sense conèixer com ho sent el pacient, ens semblava incomplet. 

Amb estratègies d’intel·ligència artificial i processament de llenguatge natural 
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intentem identificar quins factors són els que perpetuen i influeixen en el curs 

del dolor. Només d’aquesta manera es podran aplicar tractaments unipersonals, 

coneguda com a medicina personalitzada. És una tasca complexa i dura, però que 

creiem pot ser de molta utilitat.

En termes generals, quina és la seva opinió sobre el moment que viu la fisioterà-
pia a Espanya? Quins haurien de ser els reptes a futur de la professió?
En aquest punt vull ser cautelós perquè estic molt centrat en la fisioteràpia com a 

àrea de coneixement, però una mica allunyat per saber quines són les dificultats i 

els punts forts de la professió. Des de la prudència, primer crec que s’arrossega una 

falta de treball en equip, per la pròpia idiosincràsia de la professió (competència, 

clíniques on només treballen fisioterapeutes, autoocupació...). Això llastra la professió. 

I crec que les condicions laborals, com en altres professions sanitàries, deixen molt 

que desitjar. No obstant això, a nivell de “corpus de coneixement” sento que hi ha 

una part del col·lectiu amb un nivell de formació molt alt. El fet de poder estar, avui 

dia, en contacte amb totes les innovacions a nivell mundial crec que ha generat 

una massa crítica molt interessant i potent en la fisioteràpia. El principal repte és 

ser una professió disposada a reptar contínuament els seus preceptes previs, estar 

preparada al canvi, a manejar la incertesa i a no perdre el factor humà. Un altre 

repte és materialitzar el model biopsicosocial de la salut i, en especial, del dolor. 

Tothom en parla avui dia, però molt pocs professionals ho estan executant. D’altra 

banda, la “invasió” tecnològica està ja aquí, robots que fan massatge, “wearables”..., 

i això genera incertesa entre la professió. Només aquells que acceptin el canvi, que 

estiguin familiaritzats amb l’ús de tecnologia i, sobretot, que siguin capaços de no 

deshumanitzar els tractaments, tindran molt de camí recorregut.

Creu que en el sistema sanitari falten fisioterapeutes? Per què?
Tal i com he dit abans, no tinc la informació necessària per concloure 

en aquest punt. Sí que conec el que està passant en altres països. 

En l’últim any es va publicar un estudi amb una gran població 

als Estats Units on van concloure que tenir accés directe 

al fisioterapeuta en aquelles situacions de salut que pot 

atendre aquest professional, va rebaixar molt signifi-

cativament els costos econòmics, i el més important, 

va millorar els temps de recuperació dels pacients. 

A Austràlia està molt avançat tenir fisioterapeutes 

en primera línia en atenció primària. Tenim dades 

que dos terços de la població mundial necessita 

rehabilitació. Tot això conforma la tempesta perfecta 

per justificar una gran necessitat. El futur immediat 

dirà si aquestes dades guien la presa de decisions o 

no serveixen de res.



28

ENTREVISTA

Entrevista a 

Carme Campoy, 
fisioterapeuta i 
nova presidenta 
del Consell de 
Cooperació al 
Desenvolupament 
de la Generalitat 
de Catalunya

“El meu gran repte 
és crear estudis 
de fisioteràpia als països 
on no n’hi ha”



29

a poques setmanes va ser nomenada presidenta del Consell de Cooperació 
al Desenvolupament. Quins són els objectius del CCD? 

El Consell és l’eina consultiva que té la Generalitat com a òrgan de participació 

per a la societat civil. Això vol dir que els membres vocals estan integrats per 

universitats, empreses, ajuntaments i professionals del sector de la cooperació, 

entre d´altres. Quan em van demanar prendre aquesta responsabilitat vaig rebre 

el suport de totes les plataformes del sector a Catalunya i això em va legitimar per 

acceptar aquests 4 anys que tenim per davant. 

A nivell dels reptes, tinc molt clar el que m’agradaria dur a terme. Bàsicament, tinc 

dos barrets. Un el del territori, soc de Lleida, i aposto per la descentralització de les 

polítiques de cooperació. I el segon és la universitat. La meva feina fa molts anys 

que és a la universitat i, des que he fet cooperació, els projectes més importants 

per a mi són els que duc a terme des de la universitat. 

Després, jo també tinc els meus propis objectius de vida, que és crear estudis de 

fisioteràpia en aquells llocs on fins ara no n’hi ha. Vull enfortir els propis sistemes 

en els països en vies de desenvolupament perquè és la clau per obtenir resultats 

duradors. Fer accions puntuals, evidentment que ajuda, però no deixa res en el 

territori i pot caure en l’oblit. 

Ens pot fer cinc cèntims de la seva extensa carrera professional. Quin dels 
nombrosos projectes o etapes pensa que serveix per definir-la millor? O és un 
procés que s’ha de veure i entendre globalment?
Crec que un dels projectes més paradigmàtics per entendre com m’agrada desen-

volupar la cooperació és l’establiment dels estudis de grau de Fisioteràpia a Gàmbia. 

Estem ja en la tercera promoció. Després dels primers anys, ara ja és un treball 

conjunt, entre iguals podríem dir, en què els professors d’aquí estan viatjant per 

fer classes allà mentre les autoritats a Gàmbia també ens oferien certes facilitats 

logístiques. Amb aquest projecte hem enfortit el sistema universitari. 

Un altre projecte vinculat a aquest és que, des del 2014, estic impulsant estades de 

fisioterapeutes i estudiants de fisioteràpia de casa nostra a Gàmbia. Hem d’entendre 

que la majoria de fisioterapeutes gambians es queden a la capital i amb aquestes 

estades podem arribar a cobrir parts dels territori on no hi ha serveis de fisioteràpia. 

Cada any porto alumnes de l’últim any  tutelats per mi mateixa o per alumnes que 

ja han acabat. Per la ràdio de la zona s’informa de què arribem i podem cobrir les 

necessitats en aquestes zones allunyades de la capital. És una experiència de vida 

per a tots i totes les que ho han fet.

Com entén la cooperació des del punt de vista de la fisioteràpia? Quins projectes 
ha impulsat o liderat? Quins han estat els resultats? 
M’agrada entendre els projectes en clau de continuïtat. En el cas de la fisioteràpia, 

a part d’impulsar estudis, hauríem de vincular també la recerca. Una de les funcions 

de les universitats és fer recerca i, no fer-ho en la cooperació, és quedar curt de 

mires. Per exemple, la meva tesi la vaig fer sobre fisioteràpia tradicional africana, 

estudiant com han passat aquestes tradicions de pares a fills. El que he pogut 

comprovar és que, quan fas recerca, es reverteix el tòpic d’arrel colonial, de què ells 

“no en saben prou”. Jo he estudiat la fisioteràpia i la sexualitat precolonial i el que 

De formació acadèmica 
fisioterapeuta i antropòloga, 
màster en desenvolupament 
i cooperació internacional, 
màster en sexologia i doctora 
en antropologia mèdica, Car-
me Campoy  és professora de 
la Universitat de Lleida des 
del 2010 i va ser coordinado-
ra de fisioteràpia de la Regió 
Sanitària de Lleida del 2006 
al 2018, membre del Grup 
d´Estudis de Societats Afri-
canes (GESA) des del 2013 i 
participant del SAGA. També 
coordina el projecte Fisiàfri-
ca a Gàmbia, consistent en la 
implementació d’estudis uni-
versitaris de fisioteràpia en 
aquest país, on és professora 
a la University of Gambia des 
del 2014 i el Projecte Sàhara 
Fisio, que té com a objectiu 
la formació en fisioteràpia 
als campaments de refugiats 
sahrauís de Tindouf (Algèria).

D’altra banda, des del 2014 
realitza estades de prácticum 
dels estudiants de Grau en 
fisioteràpia de la Universitat 
de Lleida i de la University of 
Gambia al Health Center de 
Baja Kunda (Gàmbia), ciutat 
on ha dirigit i coordinat dife-
rents projectes de coopera-
ció per al desenvolupament, 
per a l’ONG Alpicat Solidari.

Des del 2012 ha realitzat 
nombroses estades de la seva 
recerca doctoral a Gàmbia i 
els anys 2015 i 2016 a Mali, 
durant les quals ha dut a 
terme diferents accions per a 
l’enfortiment i reconeixement 
de la teràpia tradicional en 
aquests països.
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hi havia és una gran riquesa i un coneixement que, 

fins i tot, ens supera en alguns aspectes. M’agra-

da parlar d’intercanvi de coneixement, ja hi ha 

prou projectes etnocèntrics, però necessitem 

també que ells vinguin i ens ensenyin a viure 

a nosaltres. 

En el projecte de Gàmbia, per exemple, te-

nim la formació universitària però també 

portem alumnes de la Universitat de Lleida 

a fer pràctiques al país africà. La primera 

és la que jo considero el meu objectiu de 

vida. Cada projecte és un aprenentatge a 

tots els nivells, de gestió, de relacions, de 

coneixement cultural, etc. Un cop va acabar 

la primera promoció de Gàmbia, vam iniciar 

també un projecte Erasmus, un intercanvi entre 

iguals amb alumnes d’aquí que van allà i a l’inre-

vés. D’alguna manera això tanca el cercle perquè ells 

poden treballar amb els seus recursos. 

Cada any presento un nou projecte de cooperació i, fins ara, vaig 

trobant el suport de la Universitat de Lleida, em sento molt afalagada. 

Quan vaig donar per tancat Gàmbia a nivell de cooperació, em van contactar des 

d’una ONG, Sàhara Ponent, per dir-me que hi havia necessitat de fisioteràpia en els 

campaments. Després del preceptiu diagnòstic de camp, vaig proposar de fer una 

promoció de fisioteràpia per, com deia, deixar quelcom als territoris. Parlant amb 

tots els actors de la zona, vam poder impulsar finalment el projecte Saharafisio en 

coordinació amb diferents entitats i institucions, entre elles la Universitat de Lleida 

i també la Complutense de Madrid. L’esclat de la pandèmia ha alentit el tema com 

a tot arreu, però a l’octubre-novembre de 2020 vam reprendre les classes, que 

s’han pogut fer de manera virtual gràcies a què Creu Roja Internacional ha posat i 

reforçat la wifi i també els ordinadors. Esperem que ara, al 2022, puguem fer la part 

pràctica en persona, depenent de les condicions d’entrada. De fet, el 3 de desembre 

ja vaig als campaments sahrauís a impartir classes presencialment de nou, obrint 

la cadena de professors que hi viatjaran properament amb el mateix objectiu.

Àfrica és un continent que l’apassiona. Té més idees o projectes relacionats amb 
el continent? Hi ha evolució en positiu en els sistemes de salut en els últims 
anys, malgrat la COVID? 
L’evolució que conec més és la de Gàmbia, perquè no he pogut viatjar com feia 

abans de la pandèmia. Seguim amb molta fragilitat en el diagnòstic i tractament 

a gairebé tot el continent. És cert que a Àfrica la primera opció terapèutica (o 

elecció) per a la majoria de la gent és la teràpia tradicional, no es pensa en anar 

a l’hospital. Quan es va a l’hospital, aleshores també et pots trobar en què no et 

diagnostiquin. Respecte a la COVID, a Àfrica no s’han fet PCRs massives, només es 

feien en casos de viatge. Per a ells, no ha “existit” la COVID, diuen que és una cosa 

dels blancs i que la gent allà es mor de malària. És un context molt diferent, amb 
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altres problemàtiques. Una cosa que sí he pogut veure és que s’han posat més les 

piles amb aspectes tecnològics que, per exemple, ens estan servint per tractar dos 

nens amb malària cerebral fent també teletractament gràcies a les videotrucades. 

És un pas importantíssim per poder arribar a la màxima població.

Els sistemes segueixen sent precaris perquè la població viu sota el llindar de la po-

bresa en un gran percentatge i, com són sistemes de copagament majoritàriament, 

dificulta molt l’accés al sistema. La causa de què siguin sistemes de copagament 

és l’acord conegut com la Iniciativa de Bamako de 1987, en què es marcava la par-

ticipació de la societat civil als sistemes de salut africans. A més, també hi ha una 

manca d’especialistes d’arrel històrica, ja que durant els processos d’independència 

del segle passat van marxar molts professionals perquè molts eren colons.

Per la seva trajectòria, vostè té una visió molt transversal de la fisioteràpia. Com 
valora el moment que viu la professió ara mateix a Catalunya?
Fa més de 30 anys que soc fisioterapeuta i he vist moltes coses. Som una professió 

molt jove, soc només de la tercera promoció. He vist moltes “modes” en aquests 

30 anys i tots els companys i companyes saben de què parlo. Hem anat veient com 

hi ha diferents corrents i, des del meu punt de vista, estem canviant i evolucionant 

de manera continuada. La població canvia i l’exercici físic terapèutic és una eina 

clau per a la qualitat de vida de la nostra societat, en la que es dona una cronicitat 

creixent per l’increment de l’esperança de vida. A la universitat hem de saber 

formar també per adaptar-nos a aquesta realitat social i m’agrada recordar 

la frase del nostre company Enric Sirvent que diu que “un fisioterapeuta 

és un científic amb cor d’humanista i mans d’artista”. 

Vostè va ser també Fisioterapeuta de l’Any 2017 votada pels 
seus companys de professió. Quin valor dona a aquell premi 
5 anys després?
Aquell premi el vaig agrair molt, és un fenomen molt similar a l’ac-

tual presidència perquè, primer, em fa molta vergonya (riu). Tornant 

al meu objectiu de vida, aquests premis fan que  se m’apropi gent 

a la que no coneixia i em proposa coses noves. És quelcom 

molt positiu perquè m’arriba més informació. Aquell 

2017 recordo que vaig conèixer la problemàtica de 

la frontera italiana amb França, a Ventimiglia, 

on hi havia centenars de persones vivint sota 

un pont. En definitiva, espero que amb les 

noves responsabilitats puguin venir nous 

projectes i reptes perquè, a més, no sé 

dir que “no” (riu).  

“A GÀMBIA HEM 
ACONSEGUIT QUE 
ELS ESTUDIS DE 
FISIOTERÀPIA 
ES CONSOLIDIN 
I ANEM PER 
LA TERCERA 
PROMOCIÓ”
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L’Assemblea aprova per unanimitat el 
manteniment de la quota col·legial i 
els pressupostos per al 2022

l 24 de novembre es va celebrar la 50a Assemblea Ordinària del CFC, l’òrgan sobirà de 

la nostra entitat. L’assemblea va aprovar per unanimitat els pressupostos per al 2022, 

el manteniment de l’import de la quota col·legial, així com el nou reglament de Societats 

Professionals.

L’acte va començar amb la benvinguda del degà del Col·legi, Ramon Aiguadé, que va apro-

fitar per recordar els punts de l’ordre del dia: presentació del programa d’activitats per al 

2022, presentació i aprovació del pressupost per a l’any 2022, presentació i aprovació del 

Reglament de Societats Professionals i, finalment, el torn de precs i preguntes. El fet de 

què de manera prèvia a l’assemblea s’hagués publicat al web del Col·legi la documentació 

i els vídeos amb la presentació de les activitats i del pressupost 2022 va possibilitar que la 

reunió se centrés a compartir opinions i debatre amb l’únic objectiu que la fisioteràpia i les 

i els fisioterapeutes fossin els màxims  beneficiats.

El degà va explicar els quatre grans objectius del programa presentat per la Junta de 

Govern: la divulgació de la fisioteràpia entre la societat, el col·lectiu de fisioterapeutes, 

l’Administració i el propi Col·legi. 

Pel que fa a la divulgació, va indicar que es posa en marxa el projecte Salut a les Escoles, 

un programa per explicar als nens i nenes d’entre 8 i 10 anys com n’és d’important adquirir 

hàbits de vida saludable, evitar el comportament sedentari i realitzar les pautes mínimes 

d’exercici físic recomanables. També està previst realitzar una aposta comunicativa estra-

tègica amb un campanya al mobiliari urbà, així com ampliar la nostra presència a mitjans 

de comunicació per fer difusió de la professió.

Un altre dels objectius envers la societat són els projectes de caire social i, en aquest sentit, 

destaquem la continuïtat de les recaptacions solidàries en les jornades i diferents actes del 

Col·legi, de la col·laboració amb l’AECC així com amb DEBRA-Pell de Papallona.

El Col·legi també treballarà durant el 2022 amb un enfocament clar dirigit a la formació. 

En aquest sentit destaquen el retorn del l’FTP22, el Congrés Internacional de Fisioteràpia 

que estava previst poder realitzar al 2020. De la mateixa manera que s’ha fet aquest any 

amb la Jornada d’Esport, les tres grans jornades col·legials es descentralitzaran i tindran 

la seu a diferents punts de Catalunya. I s’anuncien noves jornades i activitats: Pràcticum, 

Meet&Science i Jornada Interuniversitària per a estudiants. Una altra aposta important en 

matèria de formació és la intenció d’abaixar els preus i, en concret, es va anunciar que la 

formació en recerca estarà bonificada en gran part. També es va anunciar que es donarà 

continuïtat i potenciarà la formació juntament amb el CGCF.

I no només es proposen bonificacions en aquest cas, sinó que el CFC va comunicar que 

es posarà en marxa la bonificació per discapacitat i l’ajut al naixement per als dos fisio-

terapeutes que comparteixin maternitat/paternitat, quan fins ara només en podia gaudir 

E
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un de sol. De la mateixa manera, el degà va explicar que s’està valorant la possibilitat de 

contractar una assegurança d’incapacitat temporal per a aquells fisioterapeutes que tinguin 

una baixa llarga, de manera que puguin rebre una aportació econòmica mínima durant el 

temps que s’estengui la baixa. 

Altres novetats per al 2022 seran el programa de gestió de centres de fisioteràpia, gratuït 

per a col·legiats i col·legiades; una nova convocatòria d’ajuts a la publicació d’articles, i la 

posada en marxa d’activitats lúdiques per part del Consell Social que, tot i que hi podrà 

participar tothom, estan pensades perquè aquells fisioterapeutes que ja s’han jubilat no 

deixin d’estar vinculats al Col·legi ni a la professió. Per cloure la seva intervenció, el degà va 

comentar que el 2022 és any d’eleccions, previstes per al mes de novembre i que, en la me-

sura que sigui possible, es realitzaran mitjançant vot electrònic, tal i com ja es va fer al 2018. 

Pel que fa a les votacions, cal destacar que l’Assemblea va aprovar per unanimitat el man-

teniment de la quota col·legial de 163€ anuals, que actualment és la quota més baixa de 

tot l’estat espanyol. També es va aprovar per unanimitat el pressupost per al 2022 i el nou 

reglament de Societats Professionals. 

LA DIVULGACIÓ, 
LA RECERCA I 
LA FORMACIÓ, 
TRES REPTES 
CLAU PER AL 
2022
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NOSALTRES

Celebrem el DIFT 
arreu de Catalunya

es de fa uns quants anys, el Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya celebra el seu Dia de la Fisioteràpia (DIFT) amb activitats 

commemoratives arreu del territori durant la tardor. L’objectiu és 

apropar al conjunt de la població quines són les funcions i els beneficis 

de la fisioteràpia per millorar la salut i el benestar de la ciutadania.

VALORACIÓ FUNCIONAL DE PERSONES DE MÉS DE +65 ANYS, A 
OSONA
La Secció Territorial de la Catalunya Central del Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya va celebrar el DIFT el 16 d’octubre realitzant valoracions gratuï-

tes de la capacitat funcional a persones de +65 anys a través de l’escala SPPB, el 

risc de caigudes a través del Time up and go i la força de prensió manual a través 

del Handgrip. A més, es van donar recomanacions específiques per millorar la 

capacitat en base a la valoració feta. Hi van participar un total de 70 persones 

d’entre 65 i 89 anys. 

MASTERCLASS D’EXERCICI ADAPTAT PER COMBATRE EL SEDENTARISME, A 
LES TERRES DE L’EBRE
Tortosa va acollir una jornada en la qual els membres de la Secció Territorial de 

les Terres de l’Ebre van preparar una xerrada informativa on s’exposaven els 

sedentarismes més comuns en la nostra societat i com solucionar-los, 

explicant els beneficis dels exercicis de força i les novetats en les 

recomanacions de l’OMS. Després es va realitzar una part pràctica 

que constava d’un ball aeròbic i exercicis de força adaptats centrats 

en la força muscular. Posteriorment hi va haver una taula rodona 

on els participants van poder comentar amb els professionals els 

dubtes i inquietuds que van sorgir durant la jornada. 

CAMINADA INTERGENERACIONAL, A TORREDEMBARRA
Els companys i companyes de la Secció Territorial del Camp de 

Tarragona van celebrar el DIFT amb una caminada intergeneracional 

per la costa de Torredembarra. Més de 50 caminadors i caminadores 

de totes les edats es van reunir a la plaça del Castell de Torredembarra per 

donar el tret de sortida a l’activitat. A l’arribada, els participants van poder gaudir 

d’un esmorzar saludable a base d’entrepans, aigua i fruita cedida per Fruiteries 

Civit. Es van recollir un total de 223,70 euros en favor de l’Associació Espanyola 

contra el Càncer de Tarragona.

CAMINADA CIRCULAR PEL CAMÍ DE RONDA, A PALAMÓS
La Secció Territorial de Girona va celebrar el DIFT 2021 fent una caminada solidària, 

d’uns 8 quilòmetres aproximadament, pel camí de ronda de Palamós, des de cala 

Fosca fins a cala Estreta. La recaptació aconseguida amb les inscripcions es van 

destinar a l’associació Impulsa’t. Va ser una jornada amena, dinàmica i saludable, 

que ens va conduir a través d’un un espai d’interès natural amb unes vistes especta-

D
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culars. A l’arribada, els participants van poder gaudir del concert 

del grup musical “The Blackiss” i també d’un aperitiu saludable. 

GIMCANA FAMILIAR A LA SEU D’URGELL
En un entorn privilegiat a les instal·lacions del Segre Ràfting 

Parc, la Secció Territorial de l’Alt Pirineu i Aran va organitzar 

una gimcana familiar i un taller teoricopràctic d’estiraments i 

mobilitat. Els participants van haver de realitzar treballs de força, 

coordinació, equilibri, punteria, psicomotricitat fina o resistència per 

superar les diverses proves, poder gaudir d’un esmorzar saludable 

i aconseguir els premis que el Col·legi havia preparat. Seguidament 

es va realitzar una xerrada per explicar la importància de mantenir la 

flexibilitat i la mobilitat, que va acabar amb una sèrie d’estiraments de grup.

CURSA D’ORIENTACIÓ PEL CARRERS DE BALAGUER
La cursa d’orientació per a grups que va organitzar Secció Territorial de Lleida 

va tenir una gran acollida. En total unes 120 persones, majoritàriament famí-

lies, van participar en una activitat que sortia i arribava a la plaça Mercadal i 

que consistia en trobar unes balises amagades en diferents zones de la ciu-

tat. En acabar, i a la mateixa plaça, va tenir lloc un concert a càrrec del grup 

“Escorça”. Els diners recollits amb les inscripcions a l’activitat es van destinar 

a l’Associació Estel. 

Des del Col·legi volem agrair a tots els companys 
i companyes de les seccions territorials la seva 
presència i implicació en l’organització del DIFT 
així com el seu treball incansable durant tot l’any. 
Gràcies a elles i ells hem tornat a aconseguir un 
doble objectiu: portar la fisioteràpia al carrer i fer 
gran aquesta festa!
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NOSALTRES

Caminar és una de les eines més a 
l’abast per lluitar contra l’MPOC

l 17 de novembre es va celebrar el Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obs-

tructiva Crònica (MPOC), que afecta el 9,2% de la població major de 40 anys a 

Catalunya i que suposa una de les causes més freqüents d’atenció mèdica. L’MPOC 

és una malaltia respiratòria que encara no té cura, però sí que hi ha evidència 

científica de què es pot reduir el deteriorament de la funció pulmonar, disminuir 

la dispnea i augmentar la tolerància a l’esforç. 

Per aconseguir una millor qualitat de vida en els pacient amb MPOC, un del factors 

fonamentals és l’exercici. Hi ha múltiples exercicis que es poden fer, però aquest 

cop ens centrem en un dels que, per la seva senzillesa i facilitat, poden realitzar 

gairebé tots els pacients amb MPOC: Caminar.

S’ha demostrat que caminar 30 minuts diaris és una mesura per millorar la salut 

física, tonificar la musculatura mantenint actius i forts els pulmons, disminuir la 

fatiga i augmentar la capacitat de treball al reduir la ventilació i el pols cardíac, i 

millorar la salut emocional. Ens fa sentir actius perquè millora la percepció de la 

malaltia i la qualitat de vida. 

Perquè la caminada sigui eficaç és important adaptar el recorregut a cada pacient, 

tal i com explica la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). 

El programa separpaseos.com està disponible a 27 ciutats de l’estat espanyol i és 

una molt bona activitat, atès que, com diuen, ”passejar és bo per a la teva malaltia 

i per al teu ànim”.  A Barcelona, per exemple, es pot trobar al Parc de la Ciutadella.

Han adaptat les caminades a diferents nivells de dificultat. Depenent del grau 

d’afectació de la malaltia, la persona escollirà el nivell. En el nivell baix, el recorregut 

és de 1,3 km sobre un terreny pla, al nivell mig ja s’incrementa a 1,6 km de terreny 

pla però amb trams d’escales i, en el nivell superior, el recorregut és de 1,7 km amb 

combinació de pla, escales i desnivells (rampes).

Han creat uns circuits depenent de cada ciutat per poder gaudir de la caminada, 

segons les circumstàncies de cada pacient, que seguirà les recomanacions espe-

cífiques del seu fisioterapeuta per avançar en la millora de la seva qualitat de vida. 

 

EDES DEL COL·LEGI, 
VOLEM RECORDAR 

QUE PER A LES 
PERSONES AMB 

MPOC REALITZAR 
EXERCICI FÍSIC ÉS 
MOLT IMPORTANT 
PER MILLORAR LA 
QUALITAT DE VIDA

separpaseos.com
 Més informació:

http://separpaseos.com
http://separpaseos.com
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OBJECTIUS
Millorar la funció respiratòria; aquest és el principal objectiu, però el context pot ser 

molt divers. Tot i que habitualment el tractament és per a persones que pateixen 

patologies respiratòries, també té funcions molt útils en altres patologies amb 

impacte pulmonar (malalties neuromusculars), per a esportistes d’alt rendiment 

o persones grans sense patologies prèvies. Un dels objectius és la desobstruc-

ció bronquial (mobilització i eliminació de secrecions), també treballar per a la 

reeducació ventilatòria i el reentrenament a l’esforç.

 La fisioteràpia és imprescindible en el tractament de les infeccions pulmonars. 

 Elimina l’acumulació de secrecions i facilita la seva expulsió.

 Millora l’adaptació a l’esforç i els nivells d’oxigen a la sang.

 Millora la musculatura respiratòria i perifèrica. 

El resultat final d’aquesta feina és la millor qualitat de vida de la persona.

TRACTAMENTS
La fisioteràpia respiratòria fa servir un conjunt de tècniques basades en el co-

neixement de l’anatomia i la fisiologia de l’aparell respiratori per tal de millorar 

l’estat de salut del pacient afectat de malaltia pulmonar o altres patologies amb 

afectacions respiratòries.

Entre les tècniques més habituals podem esmentar:

 Exercicis de respiració basats en modulació de flux 

 Dispositius instrumentals de diversos tipus

 Programes de reentrenament a l’esforç

ON ES FA
 Hospitals 

 Centres especialitzats de salut

 S’hauria de generalitzar la seva prescripció en el conjunt del sistema de 

salut públic, especialment en Atenció Primària, per reduir els ingressos 

hospitalaris

 Al domicili

La fisioteràpia respiratòria és l’encarregada del tractament, 
la prevenció i la cura d’aquelles malalties o seqüeles 
vinculades amb l’aparell respiratori. La majoria d’aquestes 
malalties requereixen d’un abordatge multidisciplinari en el 
qual la fisioteràpia hi té cada cop més protagonisme. 

FISIOTERÀPIA 
CARDIORESPIRATÒRIA
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QUI ÉS QUI?

QUI SOC? 
Soc l’Adrià Garcia, vaig néixer a Palamós fa 50 anys. Tot i que porto la meitat de la 

meva vida vivint i treballant a Barcelona, em segueixo sentint empordanès. Vaig 

cursar els estudis de fisioteràpia als anys 90 a les Escoles Universitàries Gimbernat, 

on no només van inculcar-me els coneixements necessaris, sinó també la il·lusió 

i l’amor per la nostra professió.  

Les meves passions són la família, la fisioteràpia, viatjar, la natura i la fotografia. 

D’això es pot deduir una curiositat innata tant en l’àmbit personal com en el pro-

fessional. És per aquest motiu que des que vaig acabar la carrera no he deixat 

mai de formar-me ni d’aprendre. 

  

QUÈ FAIG? 
Al principi vaig especialitzar-me en fisioteràpia respiratòria i neurologia, en con-

cordança amb la meva primera etapa laboral que vaig desenvolupar dins l’àmbit 

de la neurorehabilitació  a l’Institut Fundació Guttmann. Més tard em vaig decantar 

per la traumatologia dins l’atenció primària i la geriatria, formant-me en aquestes 

dues disciplines, sense oblidar mai el meu interès per la fisioteràpia respiratòria.

Els darrers 20 anys, els he dedicat a treballar en atenció primària a un centre 

concertat pel CatSalut, on tracto usuaris amb patologies traumatològiques, i com 

a referent en fisioteràpia respiratòria, tasca que compagino com a fisioterapeuta 

en geriatria en una residència privada, formant part d’un equip de fisioterapeutes 

dins l’equip multidisciplinari que ens aporta una visió més global de les neces-

sitats dels nostres usuaris. 

Adrià 
Garcia 
Domènech  
COORDINADOR DE LA 
COMISSIÓ D´ATENCIÓ 
PRIMÀRIA DEL CFC 



El fet de treballar en aquest centre de rehabilitació d’atenció primària concertat 

m’ha donat l’oportunitat de seguir formant-me amb diversos cursos universitaris, 

posar en pràctica els nous coneixements adquirits i mantenir el contacte amb 

les noves promocions de fisioterapeutes, atès que desenvolupo tasques de tutor 

d’estades hospitalàries per a vàries universitats catalanes. 

També vull remarcar la meva implicació, des de fa uns quants anys, en diferents en-

titats com ara: la Comissió d’Atenció Primària del CFC com a coordinador, el Consell 

Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Generalitat de 

Catalunya exercint com a acreditador extern, i Activa Solidària (com a  membre 

d’aquesta petita ONG amb projectes oberts a Uganda). Aquestes tasques com-

plementàries de vegades són difícils de compaginar amb les tasques laborals, les 

responsabilitats familiars i gaudir del temps d’oci, però intento dedicar-li el temps 

que puc i no desvincular-me’n, atès que també m’aporten molta satisfacció. 

QUÈ VULL FER? 
Vull seguir aprenent i alimentant aquesta curiositat innata de la que us parlava al 

principi. 

Des d’alguns projectes de la Comissió d’Atenció Primària que tenim engegats, 

m’agradaria donar més visibilitat a la figura del fisioterapeuta dins d’aquest àmbit. 

Crec que els fisioterapeutes que treballem en l’Atenció Primària som la primera 

línia de batalla i molt sovint no rebem el reconeixement que ens mereixem a la 

tasca realitzada. 

Cal que ens seguim preparant molt seriosament i, en aquesta època postpandèmica 

en què unes patologies respiratòries derivades de la COVID-19 ens han passat per 

sobre i han canviat la manera d’interrelacionar-se i d’entendre el món, ens caldran 

totes les armes terapèutiques que puguem reunir per poder fer-hi front.

Segons el meu parer, des de l’Atenció Primària hem d’assumir que ens enfrontarem 

a curt i mig termini a dos grans enemics que estan entrant amb molta força: les 

patologies respiratòries post-COVID i el dolor en totes les seves dimensions i que 

s’està establint, no ja com una simptomatologia, sinó com una entitat pròpia que 

caldrà entendre i saber tractar de manera més multidimensional. És per aquest 

motiu que, seguint aquesta intuïció i ja amb certes nocions del que ens està arribant 

als centres ambulatoris, són els dos àmbits ens els quals estic cursant formació i 

en seguiré cursant en un futur immediat. 

Intentaré seguir assistint a cursos que em renovin la manera de treballar, que em 

sacsegin i em canviïn la manera de veure i entendre les coses, i no perdre mai la 

il·lusió ni la passió que aquesta feina requereix. Tinc la intenció de seguir treballant 

i seguir gaudint i divertint-me mentre faig la feina que sempre he volgut fer. 

També vull seguir creixent a nivell personal i dedicar més temps a tasques huma-

nitàries per poder ajudar, en la mesura de les meves possibilitats i amb els meus 

coneixements, a qui més ho necessita. 

“L’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA HAURÀ 
DE GESTIONAR 
UN GRAN VOLUM 
DE CONSULTES 
PER LES 
CONSEQÜÈNCIES 
DE LA PANDÈMIA 
I PEL DOLOR EN 
TOTES LES SEVES 
DIMENSIONS”
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EN LÍNIA

20/01/22
Cooperació internacional en el camp 
de la fisioteràpia
Diversos docents. Consultar 
programa

12/03/22
Revisió sistemàtica i metaanàlisi 
Javier Jerez

FORMACIÓ
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AVANÇAMENT DE FORMACIÓ DEL COL·LEGI 2022

GIRONA

28/01/22
Actualització sobre el maneig 
del dolor lumbar, diagnòstic 
diferencial i tractament
Cristina Arjonilla

26/03/22
Innovació en l’adherència al 
tractament
Eva Pascual

ALT PIRINEU I ARAN

12/02/22
Seminari Tècnic. Abordatge 
del corredor. Com prevenir 
les lesions i optimitzar el seu 
rendiment
Àlex Àlvarez i Albert Carrere

LLEIDA

25/02/22
Activitat física terapèutica 
en geriatria
Mireia Solà

TARRAGONA

12/03/22
Aplicació de l’activitat 
física terapèutica en 
oncologia
Raquel Sebio

TERRES DE L’EBRE

12/02/22
Dolor al colze, més enllà 
de l’epicondilitis
José Miguel Aguililla



41

 Màster oficial interuniversitari en Ciències 
del Sistema Nerviós: neurotoxicologia, 
neuropsicofarmacologia, fisioteràpia 
neuromusculoesquelètica, neurorehabilitació

Més informació: https://www.urv.cat/ca/estudis/

masters/oferta/sistema-nervios/ 

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: 2 de novembre de 2022

Dades de contacte: manuel.santafe@urv.cat 

 Programa de Doctorat en Ciències de l’esport i 
del moviment humà. Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC)

Més informació: https://www.uvic.cat/doctorat/ciencies-

de-lesport-i-del-moviment-huma

Requisits d’accés: https://www.uvic.cat/doctorats/

acces-admissio

Número de crèdits: Es tracta d’un programa de doctorat 

sense atribució de número de crèdits

Data d’inici: Admissió: del 31 de gener a l’11 de febrer de 

2022

Dades de contacte: Oficina de Doctorat de la UVic-UCC  

oficinadoctorat@uvic.cat

https://www.uvic.cat/doctorats/oficina-de-doctorat

BARCELONA

22/01/22
Matinal d’Osteopatia
Comissió d’Osteopatia del CFC

04/02/22
Fisioteràpia obstètrica. Embaràs i part. 
Preparació a la maternitat
Comissions del CFC

26/02/22
Matinal d’Acupuntura
Comissió d’Acupuntura del CFC

04/03/22
Fisioteràpia uroginecològica. Postpart i 
fisioteràpia de les disfuncions del sòl pelvià
Diversos docents. Consultar programa

11/03/22
Bases de la fisioteràpia a la Unitat de Cures 
Intensives (UCI) i ventilació mecànica
Dani Martín

22/03/22
Suport vital bàsic i desfibril·lació externa 
semiautomàtica
Josep Lluís Estrada

24/03/22
Renovació de l’acreditació. Suport vital bàsic 
i desfibril·lació externa semiautomàtica
Josep Lluís Estrada

31/03/22
Seminari Tècnic. Tractament de fisioteràpia 
per a dolor en el pacient amputat mitjançant 
tècniques basades en neurones mirall
Luz Adriana Varela

https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/sistema-nervios/
https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/sistema-nervios/
mailto:manuel.santafe@urv.cat
https://www.uvic.cat/doctorat/ciencies-de-lesport-i-del-moviment-huma
https://www.uvic.cat/doctorat/ciencies-de-lesport-i-del-moviment-huma
https://www.uvic.cat/doctorats/acces-admissio
https://www.uvic.cat/doctorats/acces-admissio
mailto:oficinadoctorat@uvic.cat
https://www.uvic.cat/doctorats/oficina-de-doctorat


 
XVI CONGRÉS 
DE LA SOCIETAT 
CATALANO-
BALEAR DE 
FISIOTERÀPIA

Un any més, el Congrés de la SCBF ha estat un important punt de trobada 
i de debat dels professionals i estudiants de fisioteràpia per promoure 
la fisioteràpia basada en l’evidència. Pel fet de ser online, hem tingut el 
valor afegit que comporta, essent més accessible, facilitant la presència 
de ponents nacionals i millorant la participació i el feedback. 

a Taula I va ser moderada per la Dra. Helena Romay i va estar formada per 

dues ponències realitzades per la Dra. María Torres i la Dra. Virginia Prieto: 

“Fisioteràpia i limfedema, evidència actual” i “Exercici terapèutic en el limfedema 

derivat dels tractaments de càncer de mama. Indicació o contraindicació?”, on 

vam veure que l’evidència actual indica que l’exercici terapèutic individualitzat 

és segur i beneficiós en la prevenció de càncer, la mortalitat i la qualitat de vida. 

La Taula II va ser moderada pel Sr. Pau Farres. Primerament, la Sra. Andrea 

Fuente va presentar la ponència “Pilates en dolor inespecífic de columna”, on va 

quedar evidenciat que els exercicis basats en el Pilates són una opció terapèutica, 

recomanant una sessió de 60 minuts de dues a tres vegades per setmana i 

supervisada per instructors qualificats. Seguidament va donar pas a la Dra. Ester 

4242

SCBF

L



Mur i la seva ponència “L’exercici, una eina imprescindible per a la millora de la 

simptomatologia en l’artrosi”, on vàrem comprovar que les guies de pràctica 

clínica recomanen l’exercici terapèutic com a primera línia de tractament, sent 

imprescindible l’educació en l’autocura per mantenir la motivació i l’adherència 

i, per tant, els efectes a llarg termini. 

La Taula III va ser moderada pel Dr. Pedro Víctor López. El Sr. Javier Sánchez va 

presentar la ponència “No sempre és espasticitat: la necessitat de diferenciar-la de 

la distonia espàstica”, on vam veure que l’evidència actual considera la valoració 

electromiogràfica com a essencial, per tal de poder desenvolupar algoritmes de 

tractament basats en l’etiologia dels fenòmens clínics. A continuació, la Sra. Sara 

Ortega va parlar d’“Abordatge del membre superior en el pacient neurològic a 

través de telerehabilitació”, on vam comprovar que l’evidència actual suggereix 

que l’ús de la telerehabilitació en el camp de la neurorehabilitació té efectes 

saludables millors o iguals en comparació amb la teràpia convencional sobre els 

trastorns motors, corticals i de l’estat d’ànim. 

La Taula IV va ser moderada pel Sr. Jordi Riba. La Sra. Blanca Bernal va inaugurar 

la taula amb la ponència “Abordatge en fisioteràpia de les principals lesions de 

pàdel”, on va quedar evidenciat que aquests atletes requereixen rehabilitació per 

maximitzar la força de la musculatura circumdant juntament amb programes 

coordinats de llançament i protocols de retorn gradual al joc. Finalment, 

el Sr. Gerard Berenguer ens va parlar d’“Abordatge neurofuncional 

al pacient de Cross Training”, fent-nos conscients que entre les 

lesions més comunes es troben les lesions de l’espatlla (25.8%) i 

de la columna vertebral (20%), que requereixen el 7% del total 

de lesions d’intervenció quirúrgica.  

A la cloenda, la Sra. Eva Blázquez va fer un resum de la SCBF 

durant el 2021 i ens va presentar les activitats que estem 

preparant per a aquest 2022, que esperem que siguin del 

vostre interès. 

Per finalitzar, la SCBF vol aprofitar per agrair 

a tots els ponents, col·laboradors, comitè 

científic, assistents i personal de 

l’Acadèmia la seva contribució per 

fer realitat, un any més, un gran dia 

per a la fisioteràpia. 
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