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El Noticiari ha entrevistat en
aquest número al Conseller de
Sanitat i Seguretat Social, el Sr.

«Els fisioterapeutes juguen un paper
destacat com a agents de difusió

d’hàbits de vida saludables en l’atenció
primària de salut»

Sr. Eduard Rius, Conseller de Sanitat i Seguretat Social
de la Generalitat de Catalunya

La xerrada sobre «La Fisioteràpia en Pediatria»,
gran protagonista de la vetllada en la sisena

edició del Sopar Col·loqui
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya acaba d’organitzar una
nova edició del Sopar Col·loqui. El Sopar d’aquest any, que es va cele-
brar el passat 28 de maig, tenia com a lema “La Fisioteràpia en Pedia-

Vista general de la sala

Abans de començar el col·loqui,
el Col·fi, la mascota del Col·legi, va
presentar als assistents la Campa-
nya de Prevenció de l’Esquena en el
Nen, destinada tant al públic infantil
com als seus pares i mestres, així com
a les administracions, i que pretén
ensenyar a les escoles temes d’ergo-
nomia i prevenció de la salut.

Durant el col·loqui, els ponents
van parlar sobre les seves diferents
experiències amb els nens, ja sigui
des de la sanitat, com la Sra. Macias,
la Dra. Fabrer i el Dr. Argemí, o des
de la cultura, com la Sra. Capdevila,
la Sra. Vilaseca o el Sr. Mateu.

Durant la vetllada es van atorgar
també les distincions col·legials al Sr.
Ramon Figueras, assessor jurídic del
Col·legi, i al Sr. Eduard Rius, Conse-
ller de Sanitat i Seguretat Social. Tots
dos van ser nomenats Col·legiats
Honorífics. Finalment, es van lliurar
simbòlicament els diplomes de la pri-
mera promoció del Postgrau en Fi-
sioteràpia Pediàtrica.

Pàgines 3 i 4

Sumari

Editorial

Cartes
al director

Tema del mes

Opinió

Activitats
col·legials

Vocalia
d’Esports

Entrevista

Serveis

Notícies breus

Bibliografia
recomanada

Recull
de premsa

Congrés

Informació
oficial

Agenda

2

2

3

4

6

6

7

8

9

9

9

10

11

12

Entrevista a...

tria” i va comptar amb la presència a la taula de diferents personali-
tats, tant de l’àmbit de la sanitat com del sector de la comunicació i la
cultura, relacionades amb el món infantil.

Cloenda del quart Curs en
Fisioteràpia de l’Esport

El passat mes de maig es va clau-
surar la quarta edició del Curs d’Es-
pecialització en Fisioteràpia de l’Es-
port, que organitzen l’Escoles Uni-
versitàries Gimbernat. Van assistir a
l’acte, a més dels directors del curs i
de representants de les Escoles Uni-
versitàries Gimbernat, diversos es-
portistes d’elit del nostre país.

La finalització d’aquesta edició
dels curs dóna pas a una nova pro-
moció formada per 45 fisioterapeu-

tes amb coneixements suficients, tant
teòrics com pràctics, com per treba-
llar en el món dels esportistes.

Des de la Vocalia d’Esports, Emili
Ricart, company nostre i un dels di-
rectors del curs, explica per al Noticiari
què significa exactament l’Especia-
lització en Fisioteràpia de l’Esport
per a la nostra professió, sobretot
com a una forma d’evitar l’actuació
de persones no qualificades.

Pàgina 3

Eduard Rius. Amb ell hem co-
mentat la situació del sector sa-
nitari dins l’àmbit de Catalunya
en l’actualitat, i com es preveu
el futur d’aquest sector,
especialment per al col·lectiu
dels fisioterapeutes. En aquest
sentit, el Conseller ens parla,
entre d’altres temes, de l’intru-
sisme professional i la integra-
ció dels fisioterapeutes als
equips d’atenció primària.

Eduard Rius ha estat nome-
nat Col·legiat Honorífic en el
Sopar Col·loqui d’enguany.
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El passat 13 de maig va tenir
lloc al Col·legi una conferència
sobre l’especialització de la ree-
ducació de la mà. La conferència
va anar a càrrec de Vicenç
Punsola, fisioterapeuta especia-
litzat en aquest camp, que va
explicar les característiques de
les lesions de mà, la cirurgia i el
tractament en fisoteràpia.

Pàgina 6

Conferència sobre
l’especialització
en la reeducació
de la mà

Opinió

Un intrús al Col·legi!
Ramon Figueras, assessor jurídic

del Col·legi, agraeix en aquest diver-
tit article el seu recent nomenament
com a Col·legiat Honorífic durant el
darrer Sopar Col·loqui. El nostre as-
sessor aprofita per fer un resum del
seu treball i de les fites aconseguides
pel Col·legi durant aquest temps.

Pàgines 4 i 5

El número òptim
Quina és la pricipal causa d’atur

entre els fisioterapeutes? El nostre
company Joaquim Verdugo ens ex-
plica la seva opinió, que es basa en la
comparació entre el nombre de di-
plomats que surten cada any de les
escoles universitàries d’alguns paï-
sos europeus i les de Catalunya.

Pàgina 8

Tractament ortètic
El fisioterapeuta Vicenç Punsola,

especialista en rehabilitació de la mà,
comenta en aquest article quins són
per a ell els avantatges de la utilitza-
ció d’ortesis com a una eina més dels
fisioterapeutes: limitar la mobilitat
amb precisió i, alhora, que el pacient
segueixi la seva vida còmodament.
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Divulgar, promoure i recolzar,
eixos de lʼacció

col·legial
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Webs i bibliografia recomanades

Daniel Jiménez,

Degà del Col·legi de

Fisioterapeutes de

Catalunya

Activitats col·legials

Gener-Juny 2003

En aquest número del Noticiari us recomanem dues webs:

la d’arthritis-research.com i la del Virtual Hospital,

ambdues en anglès. La primera és de contingut més científic

i amb alguns accessos restringits per a usuaris registrats.

La segona és més divulgativa, amb apartats per a

professionals i per a usuaris que busquin informació sobre

les seves patologies.

En l’apartat de Bibliografia Recomanada hi trobareu: Re-

habilitación en la artritis reumatoide, de J. Díaz Petit i

R. Camp; 850 Preguntas y Respuestas. Fisioterapia,

de Mª Inés Aparicio; Manipulación de la columna, el

tórax y la pelvis. Una perspectiva osteopática, de Peter

Gibbons i Philip Tehan; Atlas de Radiografía para lesio-

nes deportivas, de Jock Anderson; Fisioterapia en Pe-

diatría, de Lourdes Macías i Joaquim Fagoaga.

Us recordem que els llibres recomanats estan a la vostra

disposició a la Biblioteca del Col·legi.

Pàgina 16Pàgina 9

La darrera Assemblea

General va aprovar la

campanya de promoció i

divulgació de la Fisioterà-

pia, creada per l’agència

Neumann Health Com-

munication, especialitza-

da en temes de salut.

La campanya girarà en-

torn d’una imatge anome-

nada paraigua, fons cons-

tant de la divulgació i que

enllaça les línies de la mà

amb les línies a favor de

la salut que tenen a les

mans els fisioterapeutes.

A partir d’aquesta imat-

ge es configuren imatges

específiques per a dife-

rentes àmbits d’actuació.

L’agència va recomanar

l’elecció d’àmbits

d’actuació molt caracte-

rístics del fisioterapeuta,

per exemple traumatolo-

gia i neurologia, amb

d’altres de més novedosos: obstètrico-uroginecologia,

juntament amb geriatria i una referència constant a terà-
Pàgina 6
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pies manuals.

El plantejament de la

campanya gira entorn

a inicialment fer la

promoció dins del

nostre  col·lectiu, dis-

tribuint el material en-

tre els col·legiats, cen-

tres de salut, centres

de Fisioteràpia, per

posteriorment difon-

dre a nivell de mitjans

de comunicació entre

professionals de cièn-

cies de la salut i mit-

jans de comunicació

escrita d’àmplia difu-

sió.

Amb aquesta cam-

panya es culmina un

dels objectius més im-

portants de la Junta de

Govern i es consolida

una imatge profesional

que servirà per difon-

dre els aspectes més

rellevants de la nostra professió en tots els àmbits on el

Col·legi tingui una presència pública.

 Aprovada la campanya
de promoció i divulgació

de la Fisioteràpia

«El Col·legi ha de
dinamitzar el sector

professional, ha de ser
l’espai on els professionals
puguin desenvolupar les

seves funcions de millora i
aspiracions professionals»

Els mesos de març, abril i maig, ha tingut lloc a la
nova seu col·legial el cicle de Conferències del
Col·legi, d’accés gratuït per als nostres col·legiats. Han
estat:
- dia 6 de març: la microkinesiteràpia
- dia 20 de març: fisioteràpia veterinària. Un nou

camp en expansió
- dia 27 de març: fisioteràpia i termalisme urbà:

noves perspectives d’activitat i d’explotació
- dia 3 d’abril: biofeedback: l’aprenentatge com a

model de recuperació. Noves aplicacions del
biofeedback en fisioteràpia

- dia 10 d’abril: la mano izquierda. El espacio y el
tiempo visto desde los zurdos

- dia 8 de maig: el programa de tractament i
prevenció de l’osteoporosi
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Webs i bibliografia recomanades

Tony Díaz Iribarne,

fisioterapeuta i

bomber

Activitats col·legials

setembre-octubre 2003

Les webs recomanades en aquest número del Noticiari

són la de Viasalus.com, i la de Canalsalud.com. Ambdues

són divulgatives sobre temes de salut. Això ens permetrà

accedir de forma ràpida a qualsevol de les àrees

d'informació de què disposen, sense que això impliqui una

manca de rigor.

La Bibliografia Recomanada comprèn els següents llibres:

Compendio de técnicas en rehabilitación

musculoesquelética, Dolor lumbar. Enfoque del diag-

nóstico y el tratamiento basado en los síntomas,

Dolor y disfunción craneofacial. Terapia manual,

valoración y tratamiento, i Tratamiento fisioterápico

de la rodilla.

Us recordem que els llibres recomanats estan a la vostra

disposició a la Biblioteca del Col·legi.
Pàgina 8
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L’exercici lliure de la

Fisioteràpia diu prou

Els Jocs Mundials de Policies

i Bombers van ser creats

l’any 1985 per la Federació

Atlètica de la Policia de

Califòrnia, amb l’objectiu de

promoure l’apropament

d’aquests cossos a la

ciutadania, mostrar la seva

capacitat o preparació física

i els espectaculars rendiments

esportius que s’obtenen.

El Col·legi ha participat en aquests mesos passats
en un esdeveniment que ha tingut un important
ressò mediàtic com han estat els X Campionats del
Món de Natació i també s'ha lliurat el Premi June
Nyström dins del Sopar-col·loqui d'enguany. Dins
de l'apartat de Comissions Col·legials, destaquem la
creació de la Comissió d'Hipoteràpia.

La corda està a punt de trencar-se en el que han

estat les relacions entre les companyies

asseguradores i els professionals lliures de la

Fisioteràpia a Catalunya. El constant tensar la

corda per part de les companyies està a punt de

fer trencadissa amb unes conseqüències difícils

d’imaginar-se a hores d’ara.

I és que no n’hi ha per menys.

Més de vint anys d’ignorància majoritària per part

de les companyies asseguradores envers el

col·lectiu de fisioterapeutes. I el plec de greuges

és gran: no actualització d’honoraris, no

reconeixement en alguns casos de la professió,

disminució de les sessions programades, més

tràmits administratius per desenvolupar

l’activitat, requeriment de tipus de qualitat, ...

Fins i tot dissimuladament amenacen

professionals davant de l’inici d’actuacions

col·legials per defensar els nostres legítims

interessos.

La corda, senyors de les asseguradores, està a

punt de trencar-se.

Públicament i mitjançant el seu òrgan de difusió

col·legial, la Junta de Govern sol·licita a les

companyies asseguradores i a la patronal que

les representa l’inici de negociacions per abor-

dar la problemàtica del sector de la Fisioteràpia,

des de les vessants assistèncials i econòmiques.

Pàgina 5
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eficients, i la inexistència per
part de l’Administració de con-
trol del resultat final. Per no dir
centres on el pacient s’ha de po-
sar ell mateix l’ultrasò o s’atenen
sis hemiplègics a l’hora.
Estem en un punt de difícil retorn
a no ser que tots els agents
implicats reflexionin al voltant

del que estan fent: l’Admi-
nistració sobre els serveis que
presta als ciutadans i els
professionals sobre com es pres-
ta aquest servei.
Hem de ser conscients però que
aquest camí s’ha de fer junts entre
tots nosaltres i junts amb altres
professionals sanitaris. Això

El Palau de la Generalitat de Catalunya,

seu de la Presidència del Govern

Cap a un nou model de
Fisioteràpia?

S’obre la possibilitat de negociacions amb el futur conseller de Sanitat
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Webs i bibliografia recomanada

Junta directiva de l’organització
Fisios Mundi

Activitats col·legials

Pàgina 6
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Els passats dies 14 i 15 de novembre es va celebrar a la seu del
Col·legi el Vídeo-Simposium de Fisioteràpia en Pediatria. L’objectiu
d’aquest esdeveniment va ser posar en comú els mètodes de treball dels
Fisioterapeutes que treballen en l’àmbit de la Pediatria usant un suport
de presentació força innovador.
El 24 de novembre va tenir lloc la conferència sobre Acupuntura, el dia 4
de desembre va tenir lloc la conferència sobre «Adaptació dels estudis de
Fisioteràpia a l’espai Europeu d’Ensenyament Superior. Una oportunitat
per a millorar», a càrrec del Sr. Jesús Rebollo Roldán, i per al dia 16 de
desembre està prevista la conferència sobre Activitats Aquàtiques.

En aquesta edició del Noticiari  us recomanem la pàgina web
de l’Instituto de Salud Carlos III i la de Galenicom, i tres exemplars
bibliogràfics: Analgesia por medios físicos, Terapias miofasciales: in-

ducción miofascial. Aspectos teóricos y aplicaciones clínicas i Fisioterapia

en obstetricia y ginecología.

Els llibres recomanats estan a la vostra disposició a la biblioteca del
Col·legi.
Tota la informació sobre l’oferta de formació continuada d’Universitats
i centres formatius de cursos i postgraus la podeu trobar actualitzada a
la pàgina web del Col·legi, www.fisioterapeutes.com.

Pàgina 8

El resultat de les eleccions al
Parlament de Catalunya ens ha
ofert una situació que farà que
necessàriament el diàleg i acord
s’imposin a les decisions
unilaterals. Dins de l’àmbit de la
Salut, ben segur que la correlació
de forces de l’acord de Govern
també representarà una acció
política del Departa-
ment basada en l’acord.

En allò que ens afecta
als Fisioterapeutes,
totes les forces
polítiques estaven
d’acord i així ho van
expressar als membres
de la Junta de Govern,
en el sentit que en
aquesta legislatura i
dins de la Sanitat, la
Fisioteràpia esdevindria
una situació a analitzar,
abordar i a plantejar-ne els punts
de solució.

La realitat és: centres molt
massificats, professionals treba-
llant amb un estrès difícilment
suportable i bastants casos de la
síndrome del burn-out, proce-
ssos que podrien ser molt més

Continua a la pàgina 4
Fisios Mundi és una ONG
integrada per un grup de
fisioterapeutes que, a causa
de les necessitats de països
en vies de desenvolupament,
va començar un projecte de
fisioteràpia a l’estat d’Andra
Pradesh,districte d’Anan-
tapur, a l’Índia amb la
col·laboració de la Fundació
Vicenç Ferrer i el Consorci
de desenvolupament rural
d’Anantapur.

significa assolir uns acords a dos
nivells:
·  Intern de la professió, per tal
d’assolir una defensa d’un model
de Fisioteràpia amb finançament
públic a Catalunya.
·  Extern: Amb els altres
professionals de la Rehabilitació:
Metges Rehabilitadors, Tera-

peutes  Ocupacionals,
Logopedes, Inferme-
ria...
El primer esglaó és
iniciar diàleg entre tots
nosaltres per assolir un
gran acord profe-
ssional de la Fisio-
teràpia. Acordar quin
model de Fisioteràpia
volem presentar davant
de l’Administració i
dels altres professio-
nals sanitaris.

Hi ha molts punts que ens
uneixen i d’altres que ens
separen. Parlem d’allò que ens
uneix i deixem allò que ens
allunya. Potser,  després del
procés, després de veure tot allò
que ens apropa, veurem que els
punts que ens allunyen tenen un
altre color.

Noti33.pmd 24/12/2000, 9:231
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Webs i bibliografia recomanada

Juli Simón,
Director del 1r Congrés

dʼentitats i professionals de
gerontologia i geriatria de

Catalunya

Notícies
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El 19 de desembre es va celebrar la reunió de la Junta Directiva i el 20
de desembre es va reunir amb l’Assemblea General del Consejo Gene-
ral de Colegios de Fisioterapeutas.

La Unió Europea crearà un document que acredita la qualificació
professional als Estats membres.

La comissió d’acupuntura recomana «Fundamentos de acupuntura»,
una obra d’interès per professionals sanitaris que vulguin conèixer i
apropar-se a l’acupuntura.

En aquesta edició del Noticiari  us recomanem les pàgines web de la
Sociedad española del Dolor, PEDro i la de Consejo General  de Cole-
gios de Fisioterapeutas.

Els llibres recomanats són: Disfalgia. Evaluación y reeducación de los
trastornos de la deglución , Exploración y evaluación
neuromusculoesquelética i Manual de masaje terapéutico. i estan a la
vostra disposició a la biblioteca del Col·legi.

Pàgina 8

Continua a la pàgina 4

Aquest Congrés neix amb
la voluntat de ser el punt de
trobada on es concentrin els
professionals i usuaris del
camp de la geriatria i la
gerontologia a Catalunya.
Mitjançant el treball en equip,
els debats, el diàleg constant
i la participació activa dels
implicats es treballarà  per
millorar l’atenció de les per-
sones grans.

La campanya de divulgació
professional i d’imatge cor-
porativa que està donant a
conèixer la professió i el
Col·legi, les accions destinades
a la regulació de l’exercici lliure
de la Fisioteràpia, la reordenació
professional prop del Servei
Català de la Salut i l’objectiu de
fer possible la concertació
pròpia de la
Fisioteràpia així com
el procés de
redefinició de
competències i
d’ordenació de la
professió i la
implantació del
Col·legi a les
comarques de manera
que el suport
col·legial s’apropi als
tots els col·legiats,
constitueixen alguns dels
principals eixos que determinen
l’activitat de la Junta de Govern.

Els desafiaments a què ha de fer
front la nostra professió, els
projectes en curs i els que ha
d’endegar el Col·legi fan
necessari que la Junta de Govern
gaudeixi de la màxima
representativitat possible. Per tal
de fer-los efectius és  necessària
una continuïtat de la qual no
disposa l’actual equip de
govern, format a partir de la
dimissió de l’anterior Degà,

Sr. Antonio Narbona, el mes de
novembre de 2002.
Per això, tot i que el mandat no
s’extingeix fins l’agost, la Junta
de Govern ha cregut convenient
anticipar les eleccions, de
manera que el Degà i la Junta
que en resultin disposin d’un
mandat complet per tal de
realitzar el seu programa, amb la

perspectiva dels quatre anys de
feina que ofereix cada mandat.

El calendari electoral que oferim
s’ha establert aplicant
àmpliament els terminis
previstos als Estatuts del Col·legi
de Fisioterapeutes de Catalunya.
Primerament, el 23 de gener es
formalitzà la convocatòria
d’eleccions que comporta per una
banda la publicitat del cens
col·legial i la possibilitat
d’esmenar-lo fins el dia 29 de
gener a les 20 h, i per l’altra la

presentació de les candidatures
que es tancà el 5 de febrer a les
20 h. El  cens definitiu i les
candidatures presentades es fan
públics el dia 11 de febrer i la
jornada electoral se celebrarà el
26 de febrer, a la seu del Col·legi
al carrer Segle XX, número 78
de Barcelona, de les 10.00 h. fins
a les 20.00 h., ininterrompu-

dament.

Desitgem que el
procés electoral
transcorri dins dels
paràmetres de
respecte a les
diverses propostes i
que la Jornada
electoral sigui una
festa del Col·legi i de
la professió.

La participació és determinant de
la representativitat que requereix
el Col·legi, per això el teu vot és
important. Participa a les
eleccions. Si vens, ens complaurà
saludar-te i, si no t’és possible,
pensa que pots votar per correu.

El dia  26 de febrer parti-
cipa a les eleccions. El teu
vot és important, es
requereix la participació
de tots.

La teva participació és vital

noticiari nuevo marcos 21/1/04, 12:031
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Els col·legiats donen la victòria a la
candidatura de Daniel Jiménez i a la seva

proposta de Junta de Govern

La jornada electoral es va
celebrar el passat dia 26 de
febrer a les 10h, en la qual els
col·legiats van proclamar la
candidatura de Daniel
Jiménez amb 122 vots a
favor. Aquesta candida-
tura presenta una renova-
ció parcial de la Junta de
Govern amb la incorpo-
ració de nova gent que
poden aportar els canvis
necessaris i amb l'expe-
riència de col·legiats que
porten temps amb la
dinàmica col·legial. 

Durant aquest mandat, aques-
ta nova Junta planteja les
següents propostes: establir
un nou model de finançament
i de concertació mitjançant la
creació d'una comissió d'Ad-
ministració; actualitzar els
honoraris de la nostra profes-
sió; la integració de la
Fisioteràpia dins de l'atenció

primària de salut mitjançant
un informe de la Comissió
d'Atenció Primària i sol·lici-
tar al Departament de Sanitat
oferta pública per Fisiote-
ràpia, entre d’altres. 

Pel que fa al servei als
col·legiats, es crearà un servei
de facturing per a microempre-
ses per facilitar la facturació i
també es crearà un espai virtual
on s'ubicarà un vademècum de
Fisiote-ràpia amb protocols on-
line i l’establiment de les bases
per a la convocatòria de
beques.   

Totes les comissions continua-
ran amb la seva tasca i a més a
més es constituirà una societat
científica, vinculada al Col·legi,
que agruparà diferents seccions
que corresponen a àmbits d'ac-

tuació professional.

També es planteja una par-
ticipació més activa en el
Consejo General de
Colegios de Fisiotera-
peutas, amb l'objectiu d'es-
tablir una campanya esta-
tal de divulgació de la
Fisioteràpia, potenciar la

participació en les comis-
sions del Consejo General i
sol·licitar la representació
internacional del Col·legi a
través del Consejo General de
Colegios de Fisioterapeu-tas. 

Aquestes i altres propostes es
portaran a terme durant
aquests quatre anys de man-
dat que ens espera. 

Daniel Jiménez va formar
part d'aquesta institució
des de els seus inicis.
Primer va exercir de vocal,
més tard de secretari, i així
fins a convertir-se en Degà
arran de la dimissió de
l'anterior degà, Sr. Antonio
Narbona. A causa d'aques-
ta situació es van plantejar
les eleccions per escollir la
nova Junta d'una forma
democràtica, i així poder
gaudir d'un mandat com-
plet.
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Daniel Jiménez Hernández,
Degà electe
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En aquesta edició del Noticiari us recomanem la pàgina web
d’Amigos de Arnold Chiari, efisioterapia i Physionet. 

Els llibres recomanats són: Manual de valoración muscular,
Fisioterapia manual: Columna, i Fisioterapia manual: Extremidades.
Aquests exemplars bibliogràfics estan a la vostra disposició a la
biblioteca del Col·legi.

El 30 de gener es va convocar una roda de premsa per infor-
mar als mitjans de comunicació de la situació de la Fisioteràpia cata-
lana, pel que fa referència als baixos honoraris i a la nul·la política de
qualitat de les asseguradores. Després d’aquest acte, el 5 de febrer es
va reunir l’Assemblea de l’Exercici Lliure per buscar possibles solu-
cions a aquesta problemàtica.

El 24 de febrer es va celebrar  la conferència La fisioteràpia
a l'esport d'alta competició amb la participació de Jordi Esparó, fisio-
terapeuta de l'equip Repsol, guanyador del Rally París-Dakar amb
Nani Roma, que ens va parlar de la seva experiència.

Activitats col·legials

Pàgina 6 Pàgina 8

Un col·legiat exercint el seu vot
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El Col·legi treballarà amb
l’Administració per la reordenació

de la Fisioteràpia 

El passat 21 d'abril, una delega-
ció del Col·legi de  Fisiotera-
peutes de Catalunya, va entre-
vistar-se amb Marina Geli, con-
sellera de Sanitat, després que
la consellera rebés una petició
del Col·legi on
s'expressava la
necessitat d'obrir
un debat sobre
l'àmbit d'actuació
dels fisioterapeu-
tes i millorar les
prestacions sani-
tàries als ciuta-
dans.
En aquesta peti-
ció es destacava
sobretot l'espe-
rança de poder
establir un diàleg,
amb aquest nou
govern, per solu-
cionar la proble-
màtica que envolta als fisiotera-
peutes, donat que l'anterior
govern no va aportar respostes
clares. 

Per primer cop en molts anys,
els metges rehabilitadors, repre-
sentats per la Societat Catalana
de Rehabilitació, i els fisiotera-

peutes, representats per aquest
Col·legi Professional, s'han reu-
nit formalment per posar les
bases d'uns acords i unes pro-
postes per oferir a la Conselleria
de Sanitat.

En aquesta reunió es va explicar
l'estancament de la situació
actual de la Rehabilitació i la
Fisioteràpia que continua pràc-
ticament igual que quan es van
produir les transferències de
sanitat a la Generalitat de
Catalunya. No obstant, a la

resta de l'Estat s'ha dut a terme
una evolució amb la integració
de la Fisioteràpia a l'atenció pri-
mària de salut. La no integració
de la Fisioteràpia a l'atenció pri-
mària fa que el desenvolupa-

ment d'aquesta
atenció sigui a
través d'equips
de suport en
d e t e r m i n a d e s
Direccions d'A-
tenció Primària
del grup ICS. 

Els resultats d'a-
quest panorama
són uns centres
molts massifi-
cats, una atenció
limitada a deter-
minades àrees
geogràfiques, la
no possibilitat del

ciutadà d'accés directe a través
del metge de família i una pèr-
dua de l'objectiu principal de
l'atenció primària, la proximitat
al ciutadà i la resolució de pro-
blemes de salut menors i molt
freqüents com són les àlgies
vertebrals i els problemes osteo-
articulars.

Josep Clavera ha dedicat

30 anys a l’exercici de la

Fisioteràpia a les comar-

ques del Vallès oriental i

occidental, i simultània-

ment ha estat professor a

l’Escola Universitària de

Fisioteràpia Gimbernat,

però per sobre de tot  sem-

pre ha destacat  per la seva

condició humana.
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Webs i bibliografia recomanada

Josep Clavera, premi de
Fisioteràpia de la Festa de

la Sanitat catalana
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En aquesta edició del Noticiari us recomanem la pàgina web
de l’Asociación de afectados por síndromes de hiperlaxitud y patolo-
gías afines, Ortoinfo i Caídas y alteraciones del equilibrio.

Els llibres recomanats són: La Facilitación neuromuscular
propioceptiva en la práctica, Manual y atlas fotográfico de anatomía
del aparato locomotor i Pasos a seguir. Tratamiento integrado de
pacientes con hemiplejía, de l’editorial Médica Panamericana.
Us recordem que aquests exemplars bibliogràfics estan a la vostra dis-
posició a la biblioteca del Col·legi. 

Els dies 5 i 6 de març es van celebrar les III Jornades cata-
lanes de Fisioteràpia Postquirúrgica en Traumatologia i Ortopèdia,
organitzades pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i l’Hospital
de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet. Cada 2 anys se cele-
bren aquestes Jornades amb la finalitat de compartir coneixements
entre professionals i estudiants. Enguany, més de 200 professionals
van debatre el tema de les lesions lligamentoses.  

El passat 18 de març, membres de Fisios Mundi van expli-
car quin és el projecte de desenvolupament que s’està duent a terme a
l’Índia i les dificultats que es troben en aquest país. 

Activitats col·legials

Pàgina 6 Pàgina 9

Francesc Escarmís, Mercè Ventura i Daniel Jiménez parlant
amb la consellera

continua a la pàgina 4
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L’Assemblea General promociona la
beca de recerca i investigació

El passat dijous dia 20 de maig
a les 21 hores es va realitzar
l'Assemblea General a la seu
col·legial. L'assistència no va
ser gaire nombrosa, però els
assistents es varen mostrar molt
interessats i participatius durant
tota l'assemblea. Dins d'aquesta
reunió i seguint l'ordre
del dia es varen debatre
tots els punts.

En una primera instància
el nostre Degà va voler
donar memòria de dos
companys desapareguts
(Jaume Rocha i Hans
Nesweda). A continua-
ció, es va demanar la
conformitat per canviar
l'ordre del dia amb una
resolució i es va explicar
seguidament l'informe
del Degà abans d'aprovar els
pressupostos de l'any 2004.

En l’assemblea es va llegir l'ac-
ta anterior que va ser aprovada
per majoria, i seguidament es va
fer referència als números del
2003. Tot i seguir una bona línia

en matèria de despeses, existeix
un balanç negatiu que s'equili-
brarà en els següents exercicis.
El Secretari va donar les dades
de la memòria del 2003. Com a
punts interessants val a dir que
l'augment de col·legiats és nota-
ble; que per edat, el 74% dels

col·legiats són menors de 40
anys; una gran majoria dones, i
amb una ubicació de preferèn-
cia a la província de Barcelona.
En relació a les activitats que ha
organitzat el Col·legi és desta-
cable l’augment de conferències
respecte d’anys anteriors i l’in-

crement del nombre de llibres i
referències bibliogràfiques. La
web del Col·legi s'ha modernit-
zat amb un disseny més dinàmic
i funcional,  que facilita l’àcces
a les diferents seccions.
Paral·lelament, s’ha constatat
un notable increment de visites.

El nostre Degà va desta-
car dos esdeveniments
importants de l’any
2003: el Congrés
Mundial de Fisiotera-
peutes i la inauguració
de la nova seu col·legial. 

Entre les propostes d’ac-
tuacions del 2004, el
Degà va destacar que la
data de celebració del
Dia Mundial de la
Fisioteràpia (8 de setem-

bre) és massa precipitada res-
pecte a la tornada de vacances.
Es va proposar fer un acte de
reconeixement del Dia Mundial
a nivell del Col·legi amb una
roda de premsa i anunciant un
acte de divulgació cap a finals
de setembre.  

El Noticiari dedica l’en-

trevista a Emili Ricart i

Miquel Àngel Cos, fisio-

terapeutes esportius, amb

motiu del desè aniversari

de la creació del postgrau

de fisioteràpia esportiva

de l'EUF Gimbernat.
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Web i novetats bibliogràfiques

Miguel Àngel Cos i Emili
Ricart, directors del

Postgrau de Fisioteràpia
de l’Esport
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En aquesta edició del Noticiari us recomanem la
pàgina web de la Sociedad Española de Fisioterapia en
Pediatría (SEFIP).

Els llibres recomanats són: Biomecánica básica.
Sistema musculoesquelético, Dolor y disfunción miofas-
cial. El manual de los puntos de gatillo i Masoterapia.
Clínica básica. Integración terapéutico-anatómica. 

Els dies 14 i 15 es va celebrar la reedició del
Vídeo-Simpòsium de Fisioteràpia en Pediatria per oferir
l’oportunitat d’assistir-hi  als col·legiats que no van poder
fer-ho en l’anterior edició.

En aquesta secció es fa un recull de les confe-
rències del Col·legi celebrades durant els mesos d’abril,
maig i juny sobre la síndrome del dolor pelvià crònic, la
fisio-sexologia, la fibromiàlgia i la fisioteràpia respira-
tòria. 

Activitats col·legials

Pàgina 6 Pàgina 9

continua a la pàgina 4

D’esquerra a dreta, Ricard Corgos, Daniel Jiménez
i Martí Armengol. 
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La Fisioteràpia actua en molts camps, no
només realitza massatges terapèutics
Aquest és el missatge que encapçala el Dia

Mundial de la Fisioteràpia d'aquest any
El 25 i 26 setembre es va
instal·lar una carpa divulgativa
al Parc de la Ciutadella (Plaça
de la Cascada), amb motiu del
Dia Mundial de la Fisioteràpia.
Malgrat que el dia oficial és el 8
de setembre, es va decidir apla-
çar els actes de celebració fins a
finals de setembre
perquè ja ha finalit-
zat la temporada de
vacances.
En aquesta trobada
el Col·legi de Fisio-
terapeutes de Cata-
lunya va realitzar
diferents demostra-
cions de l'activitat
del fisioterapeuta,
amb l'objectiu de
promocionar els
diversos camps on
pot actuar la Fisioteràpia, com
la pediatria, l'aparell respiratori,
l'acupuntura, o la hipoteràpia.
De totes aquestes àrees d'actua-
ció es van fer demostracions
com per exemple tallers de res-
piració per a nens, pràctica de
tai-txi i massatge xinès. També
es van projectar, continuada-
ment durant els dos dies, vídeos

dels diversos àmbits de la fisio-
teràpia com són la preparació a
la maternitat, la incontinència
urinària, l'acupuntura i la hipo-
teràpia, entre d'altres. 
L'objectiu d'aquesta trobada és
divulgar, impulsar i donar a
conèixer la professió del fisiote-

rapeuta en el món sanitari.
Tanmateix, es vol fugir de la
visió parcial que el fisioterapeu-
ta només realitza massatges
terapèutics. Per aquest motiu, es
mostren totes les possibilitats,
potser desconegudes per la
majoria dels ciutadans, que ofe-
reix la disciplina de la
Fisioteràpia.

Per tal que tothom estigués
informat de l'existència d'aques-
ta jornada, es va convocar una
roda de premsa, el 8 de setem-
bre, per comunicar les activitats
que organitza el Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya
amb motiu d'aquest Dia

Mundial. També es va
aprofitar l'ocasió per
explicar quina és la
posició del Col·legi
respecte la regulació
de les medicines no
convencionals en què
s'està treballant
actualment dins la
Comissió creada per
la Conselleria de
Sanitat. En l'apartat
d'activitats col·legials
es publica un extracte

del que es va explicar en aques-
ta roda de premsa. 

En relació a les activitats del
Dia Mundial de la Fisioteràpia
es va celebrar el Sopar
Col·loqui del Col·legi el 30 de
setembre, amb l'assistència de
la Consellera de Sanitat, Hble.
Sra. Marina Geli. 

L’entrevista d’aquest
Noticiari la dediquem a
Serge Peyrot, que el prò-
xim 2 de desembre vindrà
a parlar sobre la Teràpia
Psicocorporal Morfoana-
lítica i a l’agost de l’any
vinent està prevista l’or-
ganització d’un curs d’a-
quest mètode.

Sumari
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Webs i novetats bibliogràfiques

Serge Peyrot, creador de
la Teràpia Psicocorporal

Morfoanalítica
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En aquesta edició del Noticiari us recomanem les
pàgines web de la Unitat de Reumatologia de la Vall
d’Hebron, Acció psoriasis i Heatlh Central.

Els llibres recomanats són: Compendio de diagnóstico
por imagen en patología musculoesquética,
Rehabilitación y Fisioterapia en Geriatría i
Fundamentos de fisiología del ejercicio.

El dia 16 de setembre es va celebrar la conferèn-
cia sobre el sistema limfàtic. El dissabte, 18 de setembre
es va informar, a tots els col·legiats interessats, sobre el
procediment per anar a treballar a Itàlia a càrrec
d’Antonio Nisticò, gerent de l’ETT GEVI. 

El dia 8 de setembre es va convocar una roda de
premsa per informar als mitjans de comunicació de les
activitats que organitza el Col·legi per al Dia Mundial de
la Fisioteràpia. 

Activitats col·legials
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III Congrés Nacional de Fisioteràpia, 
la principal iniciativa del pressupost del 2005

El pressupost de l'exercici de
l’any vinent reflecteix les ini-
ciatives i activitats previstes per
la Junta de Govern del Col·legi
per l'any 2005. Entre aquestes
iniciatives cal destacar el III
Congrés Nacional de Fisiote-
ràpia, dedicat a la Salut i a
l'Activitat Física que se celebra-
rà els dies 30 de juny,
1 i 2 de juliol. Aquest
congrés pretén estendre
l'ús de l'activitat física i
promocionar la salut a
la societat mitjançant
taules rodones, ponèn-
cies, xerrades i tallers.
La primera edició d'a-
quest congrés tractava
les àlgies vertebrals i es
va celebrar al 1992. Set
anys després, al 1999,
la segona edició es va
dedicar a les malalties i
accidents laborals. I ara
al 2005, es reprèn aquesta ini-
ciativa històrica. També s'han
fixat les dates d'altres esdeveni-
ments del Col·legi com són els
actes de celebració del Dia
Mundial de la Fisioteràpia que
s'organitzaran el cap de setmana
del 17 i 18 de setembre; el
Sopar Col·loqui el dijous 29 de

setembre i el dissabte, 1 d'octu-
bre, està prevista la Jornada
Científica dins els actes de cele-
bració del Dia Mundial de la
Fisioteràpia.  
La política de la Junta de
Govern es defineix per conti-
nuar amb aquells projectes que
funcionen i beneficien la pro-

fessió. Per exemple, persistir
amb la campanya de divulgació
de la professió tant en l'àmbit
professional (centres de fisiote-
ràpia, Mútues,..) com a la ciuta-
dania, o també mantenir els
ajuts i beques per l'ampliació
dels estudis i/o per la investiga-
ció i recerca en fisioteràpia. 

Dins d'aquest pressupost es res-
pira un aire de renovació d'as-
pecte i forma dels òrgans o mit-
jans de comunicació del
Col·legi. El Noticiari, aquest
suport bimensual, canviarà, es
transformarà en un nou
Noticiari, més atractiu per tal de
facilitar la lectura, i amb noves

seccions d'informa-
ció per als col·le-
giats. El Dit, mitjà
de comunicacions
ràpides, passarà de
l'edició de paper al
format digital amb la
distribució per via
correu electrònic,
per tal d'afavorir la
immediatesa de la
comunicació i a més
a més es reduiran els
costos de producció,
enviament i distribució. 
Les noves tecnolo-

gies tenen un paper rellevant en
la societat d'avui en dia, i per
aquest motiu el Col·legi ha d'a-
daptar-les al seu funcionament
per tal d’agilitzar els seus meca-
nismes i alhora millorar la
comunicació amb el col·legiat,
sent la immediatesa un dels seus
objectius.

Olga Ruiz és fisioterapeu-
ta encara que sempre la
van atraure la ginecologia
i l’obstetrícia  i per aquest
motiu va estudiar també
per matrona. Preocupada
per ajudar en tot el possi-
ble a les dones en la pre-
paració al part va crear el
mètode sofrològic cogni-
tiu. Enguany ha rebut la
distinció del Col·legi.

Sumari
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Web i novetats bibliogràfiques

Olga Ruiz, 
premi June Nystrom
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En aquesta edició del Noticiari us recomanem la
pàgina web de Physiorama.

Els llibres recomanats són: Fundamentos del masaje
terapéutico i Atlas de técnicas articulares osteopáticas
de las extremidades.

Aquesta secció recull el més important de les tres
conferències celebrades al mes d’octubre: preparació a la
maternitat segons el mètode sofrològic cognitiu, el tracta-
ment de la informació i la regulació de l’acupuntura.
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Pàgina 6 Pàgina 8

continua a la pàgina 4

Editorial 2

Col·legiats amb 

quotes pendents 2

Entrevista a...       3

Tema del mes       4 

Informació

oficial                   5

Recull de premsa 5

La Junta Informa 5

Activitats

col·legials 6

Novetats de 

formació 7
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El Servei dʼAtenció al Col·legiat romandrà obert fins a les 15 hores 
els propers dies 24 i 31 desembre. 
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La divulgació, els ajuts als col·legiats i la comunicació, 
punts claus de l'any 2005

Noticiari de Fisioteràpia

La divulgació de la profes-
sió entre els diversos esta-
ments sanitaris i la pobla-
ció en general, és una de
les tasques promogudes
des del Col·legi de Fisiote-
rapeutes de Catalunya. 
El que es pretén amb
aquesta proposta és fugir
de la visió parcial que es té
en alguns sectors, que el
fisioterapeuta només realit-
za massatges terapèutics i
mostrar, així, totes les pos-
sibilitats que ofereix la dis-
ciplina de la Fisioteràpia. 
La Fisioteràpia constitueix
una professió autònoma i
amb identitat pròpia dins
l’àmbit sanitari ; el seu
objectiu és preservar, resta-

blir i augmentar el nivell de
salut i benestar dels ciuta-
dans a fi de millorar les con-
dicions de vida de la perso-
na i de la comunitat, i de
forma específica, actuar de
manera global en la preven-
ció, la promoció, el mante-
niment i la recuperació de la
funcionalitat mitjançant
qualsevol del mitjans
manuals, físics i químics al
seu abast.
A través de diferents mit-
jans de comunicació escrits
estem acostant la nostra
professió a tots els àmbits,
encara que de manera més
activa a nivell popular i
atenció primària. 

(Continua a la pàgina 4)

Sumari

Notícies dʼinterès

gener-febrer 2005

Novetats bibliogràfiques i Webs recomanades

Renovació de la Junta de la Societat Catalana Balear de Fisioteràpia

El passat 1 de desembre de 2004 es van celebrar les eleccions i s’aprovà en Assamblea General
Ordinària la nova Junta de la Societat Catalana-Balear de Fisioteràpia, de la qual Lluis Puig
Torregrosa n’és el President. 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

En aquest número del Noticiari els llibres recomanats són:
Tratamiento funcional tridimensional de la Escoliosis, Terapia
Craneo-sacra I i Terapia Craneo-sacra II. Más allá de la
Duramadre.

En aquesta secció fem un recull de les conferències cele-
brades a la seu del Col·legi: Intrusisme, postura del Col·legi envers
la Osteopatía, síndrome del Dolor Pelvià Crònic i mètode
Lenoarmi: dinàmica relaxació.
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DIVULGUEM LA NOSTRA
PROFESSIÓ
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Fisioteràpia i esport

una solució financera 
per a les pimes del sector

factoring

creador del simulador
de disc intervertebral,

patentat al 2004

personatge

Barcelona acollirà al setembre del
proper any el III Congrés Nacional de
Fisioteràpia, coincidint amb els actes
prevists amb motiu del Dia Mundial 

setembre 06

a fons. Que no es trenquin
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Atenció Primària,
Assignatura pendent 

Requisits i exemples per a
l'exempció de l'impost 

L'IVA 

Tres fisioterapeutes treballen
en un programa pilot 

per tractar la fibromiàlgia

Personatges

El Col·legi presenta la memòria del
2004 en la XVII Assemblea Ordinària

Projectes 
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Finalitza el termini per a sol·licitar el
canvi de bases de cotització del Règim
Especial d'Autònoms 

l’assessor
Radiografia de les comissions de pediatria i
geriatria del Col·legi, els seus responsables i
com funcionen 

els personatges 

DMF’05
Día Mundial de 

la Fisioteràpia 2005

DMF’05
Dia Mundial de 

la Fisioteràpia 2005
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Anàlisi de l'estat actual de la
professió. Evolució històrica del
Col·legi de Fisioterapeutes

l’assessor
Entrevista amb els responsables del primer
llibre sobre rehabilitació domiciliària escrit en
castellà 

els personatges 

Èxit del Dia Mundial de 
la Fisioteràpia 2005

          

La Fisioteràpia a Catalunya
s'esquerda
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Fisioteràpia per a reeducar la veu de
cantants i actors

a fons
Entrevista a les guanyadores del premi
June Nystrom

els personatges 

Carta oberta a la Consellera 
de Salut, Marina Geli

Els fisoterapeutes 
disposats a la mobilització

La Fisioteràpia a Catalunya
s'esquerda
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El Col·legi considera urgent una
planificació de la professió a Catalunya

Assemblea Ordinària
Entrevista amb els autors del llibre
'Fisioterapia del Aparato Locomotor'

els personatges 

2006, un any ple d'objectius 
per a la Fisioteràpia 
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Punt de partida
per a la professió

El Col·legi recorre el concurs de Rehabilitació
El Degà expressa a la Consellera la seva preocupació
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GRÀCIES
Amb el vostre suport hem aconseguit el compromís de Salut de modificació

del Decret de Regulació de Teràpies Manuals.

maig-juny 2006 nº 48

el personatge 
Entrevista amb Jeannine Jennequin,
experta en Fisioteràpia Respiratòria

l’assessor 
Repàs als aspectes més importants

per a la declaració de la renda 

especial 
III CONGRÉS NACIONAL DE

FISIOTERÀPIA, SALUT I 
ACTIVITAT FÍSICA
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DMF’06

Arriba l'hora
Setembre, un mes històric per a la Fisioteràpia

Els fisioterapeutes 'ocupen' el centre de Barcelona, del 8 al 12 de setembre per divulgar la professió.

juliol-agost 2006 nº 49

III CONGRÉS NACIONAL DE FISIOTERÀPIA, SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
La tercera edició del Congrés reunirà durant els dies 14, 15 i 16 de setembre, al Campus de Bellaterra,
els professionals més prestigiosos del sector. 
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DMF’06
Els fisioterapeutes de Catalunya surten al carrer 

per a reivindicar la seva professió

El Decret de Regulació de Teràpies Manuals 
segueix sent l'assignatura pendent 

setembre-octubre 2006 nº 50
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Sopar Col·loqui 2006
Carles Vallbona
“L'objectiu seria fer
10.000 passos cada dia”

Isabel Salvat
“La  millor divulgació de la nostra

professió és la feina ben feta”

L’ASSESSOR El contingut de la Història Clínica i la posició jurídica
del fisioterapeuta davant la informació sanitària que conté
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XX Assemblea Ordinària 2006:
Consolidació de les Delegacions Provincials
Els personatges: Entrevista a Emma Ludeña, fisioterapeuta de l'Hospital Sociosanitari de dia de l'Hospital
Clínic, i a Pere Narbona, Degà Honorífic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i pacient d'aquest centre. La
Fisioteràpia com a mitjà per a millorar la qualitat de vida dels pacients amb malaltia de Parkinson, Corea de
Huntington i Alzheimer.

II CONCURS FOTOGRÀFIC
DEL COL·LEGI 

DE FISIOTERAPEUTES 
DE CATALUNYA

Fotografies guanyadores

1er PREMI. "L'art més antic i perenne 
a la nostra professió: el massatge." 

Susana Navarro Ortiz. Col.Núm 5433.

Entrevista a Daniel Jiménez i Hernández
Després de la seva dimissió el passat 1 de març, hem entrevistat a Daniel Jiménez per conèixer
la seva trajectòria i valoració personal de la seva tasca al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

NO al Decret de regulació
de les Teràpies Naturals

revista 54.qxp  13/6/07  12:46  Página 1
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any històric per 
a la Fisioteràpia2007

portada.qxd  24/7/07  23:58  Page 1
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Setembre-Octubre 2007

�

Rafael Torres fisioterapeuta i membre de la International
Myopain Society va oferir una conferència sobre Dolor
Crònic durant el Sopar Col·loqui d’aquest any 

el  personatge

Dia Mundial de
la Fisioteràpia 2007

Anàlisi de l’estat actual de l’aprovacio de
l’Estatut del Treballador Autònom

l’assessor

nº 56

SOPAR  COL·LOQUI 2007
Pas a pas personatges

Lourdes Macias i Joaquim Fagoaga 
Premis June Nystrom 2007

nosaltres
En record a Francesc Pascual

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya
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Fisioteràpia

XXII Assemblea General 
Ordinària del Col·legi
Pressupostos i Objectius 2008

“Objectius pel 2008: dirigits principalment 
a la promoció de la Fisioteràpia 
i l’adaptació als nous temps que 
s’esdevenen“

Entrevista a 
Esteve Bosch de Jaureguizar,
fisioterapeuta de la Unitat de Cirurgia 
Cardíaca de l’Hospital de Bellvitge

“He aconseguit tenir una maleta plena 
d’experiències”

El Col·legi necessita el teu vot!
Eleccions

≥ ≥

2008

FisioteràpiaN
ot

ic
ia

ri
 d

e
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Presentació de la Guia de Canvis 
Posturals

La Comissió de Geriatria presenta la pri-
mera d’un seguit de guies que es presen-
taran durant el 2008

Fisioteràpia Respiratòria en les UCI 
europees i necessitat d’actuació al 
nostre país

Daniel Martí i Gerard Muñoz ens mostren 
la realitat professional europea en les UCI

≥ ≥

Nova Junta de Govern del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

noticiari59.indd   1 14/3/08   22:39:01

Nous aspectes legals de la professió
≥ Nou Reglament de la Llei de la Protecció de Dades de Caràcter Personal

≥ Llei de Societats Professionals
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

18 
anys del Col·legi

XXIII Assemblea 
Ordinària del Col·legi 
de Fisioterapeutes de 
Catalunya

Dia Mundial de la 
Fisioteràpia 2008

≥ ≥

Sopar Col·loqui 2008≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Dia Mundial de la  
Fisioteràpia 2008
Entrevista al 
Dr. Jay P. Shah

Sopar Col·loqui 2008 i 
Premi June Nystrom 
2008

≥ ≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

noticiari62.indd   1 30/09/2008   18:42:07

El massatge 
en mans dels 

fisioterapeutes

Assessor: Estic de 
baixa, què faig?

Entrevista a José 
Ramírez Moreno

≥ ≥

FisioteràpiaN
ot

ic
ia

ri
 d

e

novembre-desembre 2008 núm. 63

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

noticiari63.indd   1 20/11/2008   12:41:57

Adaptació i modificació dels Estatuts del  
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

a la Llei 7/2006 de l’Exercici de professions  
titulades i dels col·legis professionals

XXIV Assemblea 
Ordinària i 
Extraordinària

A fons:  
Fundació Step by Step

≥ ≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

La capacitat dels discapacitats

Mútues d’accidents 
de tràfic i Fisioteràpia: 
Què, qui i com?

Entrevista a 
Eulàlia Cucurella

≥ ≥

“El meu objectiu 
principal és 

trobar l’equilibri 
en la formació 

integral de 
l’esportista”

Rafa Nadal
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

noticiari65.indd   1 18/03/2009   13:00:17

La recerca ens 
farà més visibles

XXV Assemblea 
Ordinària i 
Extraordinària

Entrevista a 
Montserrat Gironès i 
Coromina

≥ ≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

noticiari66.indd   1 3/6/09   14:21:59

Massatges low cost

Tema del mes: 
El Col·legi 
en moviment

Entrevista al degà 
del Col·legi, Francesc 
Escarmís i Costa

≥ ≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

noticiari67.indd   1 23/07/09   12:20

El Col·legi organitza un Dia Mundial 
de la Fisioteràpia reivindicatiu
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

noticiari68.indd   1 20/10/09   12:30

Tema del mes: 
La Fisioteràpia en 
l’educació dels infants 
amb discapacitat

Entrevista a 
Miquel Àngel Cos 
i Morera

≥ ≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

A fons: “Per una major presència de la 
Fisioteràpia a la Sanitat Pública catalana”

≥

El camí a recórrer
accions a realitzar durant el 2010
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

A fons: Espais  
Lúdics i de Salut, una 
aposta del Col·legi

Entrevista a Lluís 
Puig, el fisioterapeuta 
més mediàtic

≥ ≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

núm. 71abril - juny 2010
Fisioteràpia

Les relacions institucionals són la 
clau per al futur de la nostra professió

Les

teràpies
manuals

en la

pràctica
clínica

Barcelona

26 de novembre de 2010

Jornada Col·legial: Les teràpies manuals en la pràctica clínica.
Hotel Barceló Sants, 26 de novembre de 2010
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

A fons: La clau  
de l’èxit és un bon  
treball d’equip

Entrevistes a  
Enric Sirvent i a  
Ricard Montané

≥ ≥

Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor
Un pas en la bona direcció

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya
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Fisioteràpia

A fons: "El ‘Rewalk’, un esquelet mecànic extern al 
cos, permetrà caminar a molts lesionats medul·lars"

Un nou servei del Col·legi:  
el SOL, Servei d’Orientació Laboral

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

núm. 74gener - març 2011
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Fisioteràpia

Entrevista al Dr. Francesc Sancho, secretari d’Estratègia i 
Coordinació del Departament de Salut

La Fisioteràpia aquàtica, clau en el tractament del limfedema

≥

≥

No als forfaits,  
sí a la unió professional
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Les

teràpies
manuals

en la

pràctica
clínica

Barcelona

21 d’octubre de 2011

Entrevista a Manel Domingo i Corchos, nou degà del Col·legi

A fons: La Fisioteràpia sobre dues rodes

Èxit absolut a la Jornada de Fisioteràpia en geriatria

≥

≥
≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Entrevista a Francesc 
Escarmís i Costa, premi 
June Nystrom 2011

A fons: L'embenat 
neuromuscular en  
un pantaló

≥ ≥

L'estat de la professió a Catalunya i 
Espanya i el camí cap a les especialitats

 Jo puc
+

Tu pots
Nosaltres podem

Pla estratègic 2012: les 
nostres principals apostes

Entrevista a  
David Bonet

≥ ≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Primavera 
de jornades col·legials

A fons: Fisioteràpia 
en Parkinson Jove

Entrevista a Joan Carles 
Escolà, president de 
l'ACEFIC

≥ ≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

III Jornada de Fisioteràpia 
Neuromusculosquelètica

El DIFT 2012≥ ≥

Un octubre frenètic 
d’activitat col·legial
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya La Fisioteràpia surt al carrer amb una 
festa lúdica de gran èxit i ressò, el DiFT
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

La Fisioteràpia Neuromusculosquelètica, 
més enllà de la teràpia manual

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

núm. 83novembre - desembre 2012
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Línies estratègiques 
del CFC per al 2013

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya
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Entrevista 2.0 La Fisioteràpia en psicogeriatria≥ ≥

Què és l’e-learning?

FisioteràpiaN
ot

ic
ia

ri
 d

e

març - abril 2013 núm. 85

Col·legi de
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de Catalunya

Retribució als fisioterapeutes per part 
de les mútues d’assegurança lliure

El CFC celebra la XII Jornada  
Mediterrània de Fisioteràpia

Entrevista a Samuel Gil Gracia
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

La Fisioteràpia a 
l’escola

Entrevista a Moisès 
Gangolells
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

La Fisioteràpia a les 
residències geriàtriques

El paper de la Fisioteràpia en 
l’activitat física i la salut

Entrevista a la Sra. Teresa Xipell i al  
Sr. Antoni Cabot, premis June Nystrom 2013
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≥
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de Catalunya

Consideracions i accions sobre l’acord signat 
entre l’ICASS i les principals patronals de 

centres residencials de gent gran 
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

El DiFT13, la festa dels fisioterapeutes, la festa de tots
Entrevista a Pat Vidal, Fisioterapeuta de l'Any≥

≥

Treballar a França 
Cooperació internacional:  
l’autoformació al territori.  
Motiu i objectius del viatge

Entrevista a Xavi Polo
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Col·legi de
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de Catalunya

16 de maig de 2014
Casa Convalescència – UAB CAMPUS Barcelona
Sant Antoni Mª Claret, 171 – 08041 Barcelona

4a edició

≥ En record d’Albert 
Núñez, primer degà  
del CFC

≥ Una visió més artística 
i positiva del càncer de 
mama arriba als joves 

≥ Entrevista a  
Juanjo Brau
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Fisioteràpia

Centre de Vida 
Independent (CVI)

≥ L’acord signat entre l’ICASS i les principals patronals dels centres 
residencials de gent gran, pas a pas

≥ Entrevista a José Luis Estrada Zanui
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maig - juny 2014 núm. 92
Fisioteràpia

≥ Mig any d’accions col·legials

≥ Entrevista a Joan Prat

Obertura d’un  
centre de Fisioteràpia
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≥ Atenció centrada en la persona. El cas del Parc Sanitari Pere Virgili
≥ Entrevista a Joan Romero, premi al Fisioterapeuta de l'Any 
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Fisioteràpia
Iniciem un nou camí

≥ Entrevista a  
Manel Domingo,  
degà del CFC

≥ El Col·legi, 
qui som i què fem?
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de Catalunya

≥ Entrevista a Raül Duran

≥ Càncer infantil.  
Dels Polseres Vermelles  
a les Polseres solidàries

Informació  
MOLT IMPORTANT
Sobre el Registre de professionals sanitaris 
de Catalunya i de l’estat espanyol
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Fisioteràpia
Noticiari de

edició especialNúm. 97 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Aniversari
1990-2015

Història: 25 anys construint 
junts la professió

La Fisioteràpia catalana: 
dels soterranis a la televisió
A càrrec d’Enric Sirvent

25 anys en  
25 col·legiats

5a edició
Abordatge 
pràctic  de 

Fisioteràpia  
en Geriatria

24 d’abril 2015

Gran acollida a la  
V Jornada d’abordatge  
pràctic de Fisioteràpia  
en Geriatria del CFC

Fisioteràpia
Noticiari de

maig-juny 2015Núm. 98 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

La incontinència urinària.  
Una disfunció més comuna del que ens pensem

Entrevistes a  
Aitor Garay i Eva Sierra

Fisioteràpia
Noticiari de

juliol-agost 2015Núm. 99 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Un model d’atenció a l’afectat 
d’Esclerosi Múltiple 

Entrevista a Francisco Neto

Aclariments 
sobre l’intrusisme 
professional 

100!
Fisioteràpia
Noticiari de

setembre-octubre 2015Núm. 100 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
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Cent números 
comunicant
Mònica Rodríguez. Vicedegana

La nostra és l’era de la comunicació. En 

un moment tenim un estudi o rebem 

una imatge que s’ha fet a l’altra part del 

món. La informació la tenim a l’abast 

de les nostres mans només amb una 

connexió a internet. El problema d’avui 

en dia no és arribar a la informació, és 

destriar-la i determinar quina ens ser-

veix i quina no. Moltes vegades, molta 

informació és desinformació. Cal ges-

tionar el coneixement i des del Col·legi 

volem ser-ne catalitzadors.

Hem passat d’una comunicació unidi-

reccional a una comunicació interacti-

va, on emissor i receptor s’intercanvien 

informació. El Col·legi ha establert 

diferents canals per teixir una comu-

nicació interactiva entre tots els seus 

components, ja sigui a través de la pà-

gina web, el Facebook o el Twitter. Vo-

lem informar, però també volem saber. 

Volem comunicar les tasques que es 

realitzen des del Col·legi, però també 

volem saber les necessitats i preocupa-

cions de tots els col·legiats en relació a 

la nostra professió.

La Junta ha apostat fort per la comuni-

cació i per aquest motiu també va de-

cidir crear un canal de televisió per do-

nar veu a molts fisioterapeutes que ens 

poden aportar informació interessant. 

A través d’aquest canal també s’ha vol-

gut fer arribar totes les novetats sobre 

la nostra professió amb la gravació dels 

esdeveniments més importants.

Fa uns anys no ens podíem imaginar 

que tots junts podríem assistir a unes 

jornades. Actualment, totes es fan en 

streaming i tots els fisioterapeutes, es-

tiguin on estiguin,  poden seguir-les. 

La nostra Junta aposta per la interco-

municació, però no ha volgut deixar de 

banda la primera eina de comunicació 

que va aparèixer al Col·legi. El mes de 

maig del 1997 es va començar a fer 

aquest Noticiari amb la intenció de fer 

arribar a tots els col·legiats l’actualitat 

de la nostra professió. Dia a dia ha anat 

El problema d’avui en dia no és arribar a la 
informació, és destriar-la i determinar quina 
ens serveix i quina no. Moltes vegades, 
molta informació és desinformació.

evolucionant i adaptant-se als nous 

temps i amb ell hem anat creixent com 

a col·lectiu. Són molts anys, moltes llui-

tes, molts canvis i molts records. A tra-

vés d’ell s’ha donat veu a molts fisiote-

rapeutes que han volgut transmetre les 

seves inquietuds i el seu coneixement. 

Moltes felicitats a tots els que han fet 

possible els 100 números del Noticiari.

Comuniquem-nos! Tots hi sortim guanyat!



EL TEMA DEL MES

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Noticiari de Fisioteràpia
Núm. 11

Publicació mensual
Juny-Juliol de 1998

El Noticiari ha entrevistat en
aquest número al Conseller de
Sanitat i Seguretat Social, el Sr.

«Els fisioterapeutes juguen un paper
destacat com a agents de difusió

d’hàbits de vida saludables en l’atenció
primària de salut»

Sr. Eduard Rius, Conseller de Sanitat i Seguretat Social
de la Generalitat de Catalunya

La xerrada sobre «La Fisioteràpia en Pediatria»,
gran protagonista de la vetllada en la sisena

edició del Sopar Col·loqui
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya acaba d’organitzar una
nova edició del Sopar Col·loqui. El Sopar d’aquest any, que es va cele-
brar el passat 28 de maig, tenia com a lema “La Fisioteràpia en Pedia-

Vista general de la sala

Abans de començar el col·loqui,
el Col·fi, la mascota del Col·legi, va
presentar als assistents la Campa-
nya de Prevenció de l’Esquena en el
Nen, destinada tant al públic infantil
com als seus pares i mestres, així com
a les administracions, i que pretén
ensenyar a les escoles temes d’ergo-
nomia i prevenció de la salut.

Durant el col·loqui, els ponents
van parlar sobre les seves diferents
experiències amb els nens, ja sigui
des de la sanitat, com la Sra. Macias,
la Dra. Fabrer i el Dr. Argemí, o des
de la cultura, com la Sra. Capdevila,
la Sra. Vilaseca o el Sr. Mateu.

Durant la vetllada es van atorgar
també les distincions col·legials al Sr.
Ramon Figueras, assessor jurídic del
Col·legi, i al Sr. Eduard Rius, Conse-
ller de Sanitat i Seguretat Social. Tots
dos van ser nomenats Col·legiats
Honorífics. Finalment, es van lliurar
simbòlicament els diplomes de la pri-
mera promoció del Postgrau en Fi-
sioteràpia Pediàtrica.

Pàgines 3 i 4
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Entrevista a...

tria” i va comptar amb la presència a la taula de diferents personali-
tats, tant de l’àmbit de la sanitat com del sector de la comunicació i la
cultura, relacionades amb el món infantil.

Cloenda del quart Curs en
Fisioteràpia de l’Esport

El passat mes de maig es va clau-
surar la quarta edició del Curs d’Es-
pecialització en Fisioteràpia de l’Es-
port, que organitzen l’Escoles Uni-
versitàries Gimbernat. Van assistir a
l’acte, a més dels directors del curs i
de representants de les Escoles Uni-
versitàries Gimbernat, diversos es-
portistes d’elit del nostre país.

La finalització d’aquesta edició
dels curs dóna pas a una nova pro-
moció formada per 45 fisioterapeu-

tes amb coneixements suficients, tant
teòrics com pràctics, com per treba-
llar en el món dels esportistes.

Des de la Vocalia d’Esports, Emili
Ricart, company nostre i un dels di-
rectors del curs, explica per al Noticiari
què significa exactament l’Especia-
lització en Fisioteràpia de l’Esport
per a la nostra professió, sobretot
com a una forma d’evitar l’actuació
de persones no qualificades.

Pàgina 3

Eduard Rius. Amb ell hem co-
mentat la situació del sector sa-
nitari dins l’àmbit de Catalunya
en l’actualitat, i com es preveu
el futur d’aquest sector,
especialment per al col·lectiu
dels fisioterapeutes. En aquest
sentit, el Conseller ens parla,
entre d’altres temes, de l’intru-
sisme professional i la integra-
ció dels fisioterapeutes als
equips d’atenció primària.

Eduard Rius ha estat nome-
nat Col·legiat Honorífic en el
Sopar Col·loqui d’enguany.

Pàgina 7

El passat 13 de maig va tenir
lloc al Col·legi una conferència
sobre l’especialització de la ree-
ducació de la mà. La conferència
va anar a càrrec de Vicenç
Punsola, fisioterapeuta especia-
litzat en aquest camp, que va
explicar les característiques de
les lesions de mà, la cirurgia i el
tractament en fisoteràpia.

Pàgina 6

Conferència sobre
l’especialització
en la reeducació
de la mà

Opinió

Un intrús al Col·legi!
Ramon Figueras, assessor jurídic

del Col·legi, agraeix en aquest diver-
tit article el seu recent nomenament
com a Col·legiat Honorífic durant el
darrer Sopar Col·loqui. El nostre as-
sessor aprofita per fer un resum del
seu treball i de les fites aconseguides
pel Col·legi durant aquest temps.

Pàgines 4 i 5

El número òptim
Quina és la pricipal causa d’atur

entre els fisioterapeutes? El nostre
company Joaquim Verdugo ens ex-
plica la seva opinió, que es basa en la
comparació entre el nombre de di-
plomats que surten cada any de les
escoles universitàries d’alguns paï-
sos europeus i les de Catalunya.

Pàgina 8

Tractament ortètic
El fisioterapeuta Vicenç Punsola,

especialista en rehabilitació de la mà,
comenta en aquest article quins són
per a ell els avantatges de la utilitza-
ció d’ortesis com a una eina més dels
fisioterapeutes: limitar la mobilitat
amb precisió i, alhora, que el pacient
segueixi la seva vida còmodament.

Pàgina 8

El Noticiari  
ha arribat al 100!
Com bé sabeu, ja tenim 25 anys; i en aquest quart de segle que 
complim aquest 2015 hi ha una altra efemèride que no podem 
deixar de celebrar: el nostre Noticiari ha arribat al número 100.

En aquests cent números han canviat 

moltes coses, talment com ho ha fet 

la professió: format, periodicitat, apar-

tats, però el Noticiari ha pretès sem-

pre ser la veu que us manté informats 

tant del què passa aquí com a fora en 

l’àmbit de la Fisioteràpia. Ho haurem 

fet de manera més feixuga o més dis-

tesa, amb més o menys eines al nostre 

abast, però sempre hem volgut acom-

panyar-vos i adaptar-nos als canvis que 

ha experimentat la Fisioteràpia des del 

1997, quan es va publicar el número 1, 

fins a dia d’avui.  

Vam néixer com un butlletí de poques 

pàgines amb periodicitat mensual per 

convertir-nos en el que és actualment: 

un revista bimensual de més de 30 pà-

gines a color amb un tiratge de més de 

8.500 exemplars. Aquesta ampliació de 

pàgines ens ha permès afegir nous con-
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tinguts; continguts que pensàvem que 

serien del vostre interès: reportatges, 

informació d’oci i cultura, el qui és qui...

Per les nostres pàgines hem vist passar 

fisioterapeutes d’arreu del món (Paul 

Dotte, Jay P. Sha i Francisco Neto, 

entre d’altres), hem entrevistat també 

degans, exdegans, polítics, esportistes 

i fisioterapeutes que es dediquen al 

món de les arts escèniques.

Per als nostres reportatges hem visitat 

fisioterapeutes que treballen en els dife-

rents àmbits on la Fisioteràpia crea ocu-

pabilitat i, d’aquesta manera, explicar-vos 

quin paper hi juga la nostra professió en 

cadascun d’aquests espais (discapacitat, 

Teràpia Assistida amb Animals, esclerosi 

múltiple, incontinència urinària, Fisioterà-

pia aquàtica...). Hem fet reportatges de 
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Pàgina 3

Entrevista a...

Webs i bibliografia recomanada

Juli Simón,
Director del 1r Congrés

dʼentitats i professionals de
gerontologia i geriatria de

Catalunya

Notícies

Pàgina 6

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Noticiari de Fisioteràpia
gener-febrer 2004

Núm. 34

El 19 de desembre es va celebrar la reunió de la Junta Directiva i el 20
de desembre es va reunir amb l’Assemblea General del Consejo Gene-
ral de Colegios de Fisioterapeutas.

La Unió Europea crearà un document que acredita la qualificació
professional als Estats membres.

La comissió d’acupuntura recomana «Fundamentos de acupuntura»,
una obra d’interès per professionals sanitaris que vulguin conèixer i
apropar-se a l’acupuntura.

En aquesta edició del Noticiari  us recomanem les pàgines web de la
Sociedad española del Dolor, PEDro i la de Consejo General  de Cole-
gios de Fisioterapeutas.

Els llibres recomanats són: Disfalgia. Evaluación y reeducación de los
trastornos de la deglución , Exploración y evaluación
neuromusculoesquelética i Manual de masaje terapéutico. i estan a la
vostra disposició a la biblioteca del Col·legi.

Pàgina 8

Continua a la pàgina 4

Aquest Congrés neix amb
la voluntat de ser el punt de
trobada on es concentrin els
professionals i usuaris del
camp de la geriatria i la
gerontologia a Catalunya.
Mitjançant el treball en equip,
els debats, el diàleg constant
i la participació activa dels
implicats es treballarà  per
millorar l’atenció de les per-
sones grans.

La campanya de divulgació
professional i d’imatge cor-
porativa que està donant a
conèixer la professió i el
Col·legi, les accions destinades
a la regulació de l’exercici lliure
de la Fisioteràpia, la reordenació
professional prop del Servei
Català de la Salut i l’objectiu de
fer possible la concertació
pròpia de la
Fisioteràpia així com
el procés de
redefinició de
competències i
d’ordenació de la
professió i la
implantació del
Col·legi a les
comarques de manera
que el suport
col·legial s’apropi als
tots els col·legiats,
constitueixen alguns dels
principals eixos que determinen
l’activitat de la Junta de Govern.

Els desafiaments a què ha de fer
front la nostra professió, els
projectes en curs i els que ha
d’endegar el Col·legi fan
necessari que la Junta de Govern
gaudeixi de la màxima
representativitat possible. Per tal
de fer-los efectius és  necessària
una continuïtat de la qual no
disposa l’actual equip de
govern, format a partir de la
dimissió de l’anterior Degà,

Sr. Antonio Narbona, el mes de
novembre de 2002.
Per això, tot i que el mandat no
s’extingeix fins l’agost, la Junta
de Govern ha cregut convenient
anticipar les eleccions, de
manera que el Degà i la Junta
que en resultin disposin d’un
mandat complet per tal de
realitzar el seu programa, amb la

perspectiva dels quatre anys de
feina que ofereix cada mandat.

El calendari electoral que oferim
s’ha establert aplicant
àmpliament els terminis
previstos als Estatuts del Col·legi
de Fisioterapeutes de Catalunya.
Primerament, el 23 de gener es
formalitzà la convocatòria
d’eleccions que comporta per una
banda la publicitat del cens
col·legial i la possibilitat
d’esmenar-lo fins el dia 29 de
gener a les 20 h, i per l’altra la

presentació de les candidatures
que es tancà el 5 de febrer a les
20 h. El  cens definitiu i les
candidatures presentades es fan
públics el dia 11 de febrer i la
jornada electoral se celebrarà el
26 de febrer, a la seu del Col·legi
al carrer Segle XX, número 78
de Barcelona, de les 10.00 h. fins
a les 20.00 h., ininterrompu-

dament.

Desitgem que el
procés electoral
transcorri dins dels
paràmetres de
respecte a les
diverses propostes i
que la Jornada
electoral sigui una
festa del Col·legi i de
la professió.

La participació és determinant de
la representativitat que requereix
el Col·legi, per això el teu vot és
important. Participa a les
eleccions. Si vens, ens complaurà
saludar-te i, si no t’és possible,
pensa que pots votar per correu.

El dia  26 de febrer parti-
cipa a les eleccions. El teu
vot és important, es
requereix la participació
de tots.

La teva participació és vital

noticiari nuevo marcos 21/1/04, 12:031

Noticiari de Fisioteràpia

La divulgació de la profes-
sió entre els diversos esta-
ments sanitaris i la pobla-
ció en general, és una de
les tasques promogudes
des del Col·legi de Fisiote-
rapeutes de Catalunya. 
El que es pretén amb
aquesta proposta és fugir
de la visió parcial que es té
en alguns sectors, que el
fisioterapeuta només realit-
za massatges terapèutics i
mostrar, així, totes les pos-
sibilitats que ofereix la dis-
ciplina de la Fisioteràpia. 
La Fisioteràpia constitueix
una professió autònoma i
amb identitat pròpia dins
l’àmbit sanitari ; el seu
objectiu és preservar, resta-

blir i augmentar el nivell de
salut i benestar dels ciuta-
dans a fi de millorar les con-
dicions de vida de la perso-
na i de la comunitat, i de
forma específica, actuar de
manera global en la preven-
ció, la promoció, el mante-
niment i la recuperació de la
funcionalitat mitjançant
qualsevol del mitjans
manuals, físics i químics al
seu abast.
A través de diferents mit-
jans de comunicació escrits
estem acostant la nostra
professió a tots els àmbits,
encara que de manera més
activa a nivell popular i
atenció primària. 

(Continua a la pàgina 4)
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Novetats bibliogràfiques i Webs recomanades

Renovació de la Junta de la Societat Catalana Balear de Fisioteràpia

El passat 1 de desembre de 2004 es van celebrar les eleccions i s’aprovà en Assamblea General
Ordinària la nova Junta de la Societat Catalana-Balear de Fisioteràpia, de la qual Lluis Puig
Torregrosa n’és el President. 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

En aquest número del Noticiari els llibres recomanats són:
Tratamiento funcional tridimensional de la Escoliosis, Terapia
Craneo-sacra I i Terapia Craneo-sacra II. Más allá de la
Duramadre.

En aquesta secció fem un recull de les conferències cele-
brades a la seu del Col·legi: Intrusisme, postura del Col·legi envers
la Osteopatía, síndrome del Dolor Pelvià Crònic i mètode
Lenoarmi: dinàmica relaxació.

Activitats col·legials
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DIVULGUEM LA NOSTRA
PROFESSIÓ

Divulgar, promoure i recolzar,
eixos de lʼacció

col·legial
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Webs i bibliografia recomanades

Daniel Jiménez,

Degà del Col·legi de

Fisioterapeutes de

Catalunya

Activitats col·legials

Gener-Juny 2003

En aquest número del Noticiari us recomanem dues webs:

la d’arthritis-research.com i la del Virtual Hospital,

ambdues en anglès. La primera és de contingut més científic

i amb alguns accessos restringits per a usuaris registrats.

La segona és més divulgativa, amb apartats per a

professionals i per a usuaris que busquin informació sobre

les seves patologies.

En l’apartat de Bibliografia Recomanada hi trobareu: Re-

habilitación en la artritis reumatoide, de J. Díaz Petit i

R. Camp; 850 Preguntas y Respuestas. Fisioterapia,

de Mª Inés Aparicio; Manipulación de la columna, el

tórax y la pelvis. Una perspectiva osteopática, de Peter

Gibbons i Philip Tehan; Atlas de Radiografía para lesio-

nes deportivas, de Jock Anderson; Fisioterapia en Pe-

diatría, de Lourdes Macías i Joaquim Fagoaga.

Us recordem que els llibres recomanats estan a la vostra

disposició a la Biblioteca del Col·legi.

Pàgina 16Pàgina 9

La darrera Assemblea

General va aprovar la

campanya de promoció i

divulgació de la Fisioterà-

pia, creada per l’agència

Neumann Health Com-

munication, especialitza-

da en temes de salut.

La campanya girarà en-

torn d’una imatge anome-

nada paraigua, fons cons-

tant de la divulgació i que

enllaça les línies de la mà

amb les línies a favor de

la salut que tenen a les

mans els fisioterapeutes.

A partir d’aquesta imat-

ge es configuren imatges

específiques per a dife-

rentes àmbits d’actuació.

L’agència va recomanar

l’elecció d’àmbits

d’actuació molt caracte-

rístics del fisioterapeuta,

per exemple traumatolo-

gia i neurologia, amb

d’altres de més novedosos: obstètrico-uroginecologia,

juntament amb geriatria i una referència constant a terà-
Pàgina 6
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pies manuals.

El plantejament de la

campanya gira entorn

a inicialment fer la

promoció dins del

nostre  col·lectiu, dis-

tribuint el material en-

tre els col·legiats, cen-

tres de salut, centres

de Fisioteràpia, per

posteriorment difon-

dre a nivell de mitjans

de comunicació entre

professionals de cièn-

cies de la salut i mit-

jans de comunicació

escrita d’àmplia difu-

sió.

Amb aquesta cam-

panya es culmina un

dels objectius més im-

portants de la Junta de

Govern i es consolida

una imatge profesional

que servirà per difon-

dre els aspectes més

rellevants de la nostra professió en tots els àmbits on el

Col·legi tingui una presència pública.

 Aprovada la campanya
de promoció i divulgació

de la Fisioteràpia

«El Col·legi ha de
dinamitzar el sector

professional, ha de ser
l’espai on els professionals
puguin desenvolupar les

seves funcions de millora i
aspiracions professionals»

Els mesos de març, abril i maig, ha tingut lloc a la
nova seu col·legial el cicle de Conferències del
Col·legi, d’accés gratuït per als nostres col·legiats. Han
estat:
- dia 6 de març: la microkinesiteràpia
- dia 20 de març: fisioteràpia veterinària. Un nou

camp en expansió
- dia 27 de març: fisioteràpia i termalisme urbà:

noves perspectives d’activitat i d’explotació
- dia 3 d’abril: biofeedback: l’aprenentatge com a

model de recuperació. Noves aplicacions del
biofeedback en fisioteràpia

- dia 10 d’abril: la mano izquierda. El espacio y el
tiempo visto desde los zurdos

- dia 8 de maig: el programa de tractament i
prevenció de l’osteoporosi

Noticiari de Fisioteràpia

L’Assemblea General promociona la
beca de recerca i investigació

El passat dijous dia 20 de maig
a les 21 hores es va realitzar
l'Assemblea General a la seu
col·legial. L'assistència no va
ser gaire nombrosa, però els
assistents es varen mostrar molt
interessats i participatius durant
tota l'assemblea. Dins d'aquesta
reunió i seguint l'ordre
del dia es varen debatre
tots els punts.

En una primera instància
el nostre Degà va voler
donar memòria de dos
companys desapareguts
(Jaume Rocha i Hans
Nesweda). A continua-
ció, es va demanar la
conformitat per canviar
l'ordre del dia amb una
resolució i es va explicar
seguidament l'informe
del Degà abans d'aprovar els
pressupostos de l'any 2004.

En l’assemblea es va llegir l'ac-
ta anterior que va ser aprovada
per majoria, i seguidament es va
fer referència als números del
2003. Tot i seguir una bona línia

en matèria de despeses, existeix
un balanç negatiu que s'equili-
brarà en els següents exercicis.
El Secretari va donar les dades
de la memòria del 2003. Com a
punts interessants val a dir que
l'augment de col·legiats és nota-
ble; que per edat, el 74% dels

col·legiats són menors de 40
anys; una gran majoria dones, i
amb una ubicació de preferèn-
cia a la província de Barcelona.
En relació a les activitats que ha
organitzat el Col·legi és desta-
cable l’augment de conferències
respecte d’anys anteriors i l’in-

crement del nombre de llibres i
referències bibliogràfiques. La
web del Col·legi s'ha modernit-
zat amb un disseny més dinàmic
i funcional,  que facilita l’àcces
a les diferents seccions.
Paral·lelament, s’ha constatat
un notable increment de visites.

El nostre Degà va desta-
car dos esdeveniments
importants de l’any
2003: el Congrés
Mundial de Fisiotera-
peutes i la inauguració
de la nova seu col·legial. 

Entre les propostes d’ac-
tuacions del 2004, el
Degà va destacar que la
data de celebració del
Dia Mundial de la
Fisioteràpia (8 de setem-

bre) és massa precipitada res-
pecte a la tornada de vacances.
Es va proposar fer un acte de
reconeixement del Dia Mundial
a nivell del Col·legi amb una
roda de premsa i anunciant un
acte de divulgació cap a finals
de setembre.  

El Noticiari dedica l’en-

trevista a Emili Ricart i

Miquel Àngel Cos, fisio-

terapeutes esportius, amb

motiu del desè aniversari

de la creació del postgrau

de fisioteràpia esportiva

de l'EUF Gimbernat.
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Web i novetats bibliogràfiques

Miguel Àngel Cos i Emili
Ricart, directors del

Postgrau de Fisioteràpia
de l’Esport
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En aquesta edició del Noticiari us recomanem la
pàgina web de la Sociedad Española de Fisioterapia en
Pediatría (SEFIP).

Els llibres recomanats són: Biomecánica básica.
Sistema musculoesquelético, Dolor y disfunción miofas-
cial. El manual de los puntos de gatillo i Masoterapia.
Clínica básica. Integración terapéutico-anatómica. 

Els dies 14 i 15 es va celebrar la reedició del
Vídeo-Simpòsium de Fisioteràpia en Pediatria per oferir
l’oportunitat d’assistir-hi  als col·legiats que no van poder
fer-ho en l’anterior edició.

En aquesta secció es fa un recull de les confe-
rències del Col·legi celebrades durant els mesos d’abril,
maig i juny sobre la síndrome del dolor pelvià crònic, la
fisio-sexologia, la fibromiàlgia i la fisioteràpia respira-
tòria. 

Activitats col·legials

Pàgina 6 Pàgina 9

continua a la pàgina 4

D’esquerra a dreta, Ricard Corgos, Daniel Jiménez
i Martí Armengol. 
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Webs i bibliografia recomanades

Tony Díaz Iribarne,

fisioterapeuta i

bomber

Activitats col·legials

setembre-octubre 2003

Les webs recomanades en aquest número del Noticiari

són la de Viasalus.com, i la de Canalsalud.com. Ambdues

són divulgatives sobre temes de salut. Això ens permetrà

accedir de forma ràpida a qualsevol de les àrees

d'informació de què disposen, sense que això impliqui una

manca de rigor.

La Bibliografia Recomanada comprèn els següents llibres:

Compendio de técnicas en rehabilitación

musculoesquelética, Dolor lumbar. Enfoque del diag-

nóstico y el tratamiento basado en los síntomas,

Dolor y disfunción craneofacial. Terapia manual,

valoración y tratamiento, i Tratamiento fisioterápico

de la rodilla.

Us recordem que els llibres recomanats estan a la vostra

disposició a la Biblioteca del Col·legi.
Pàgina 8
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L’exercici lliure de la

Fisioteràpia diu prou

Els Jocs Mundials de Policies

i Bombers van ser creats

l’any 1985 per la Federació

Atlètica de la Policia de

Califòrnia, amb l’objectiu de

promoure l’apropament

d’aquests cossos a la

ciutadania, mostrar la seva

capacitat o preparació física

i els espectaculars rendiments

esportius que s’obtenen.

El Col·legi ha participat en aquests mesos passats
en un esdeveniment que ha tingut un important
ressò mediàtic com han estat els X Campionats del
Món de Natació i també s'ha lliurat el Premi June
Nyström dins del Sopar-col·loqui d'enguany. Dins
de l'apartat de Comissions Col·legials, destaquem la
creació de la Comissió d'Hipoteràpia.

La corda està a punt de trencar-se en el que han

estat les relacions entre les companyies

asseguradores i els professionals lliures de la

Fisioteràpia a Catalunya. El constant tensar la

corda per part de les companyies està a punt de

fer trencadissa amb unes conseqüències difícils

d’imaginar-se a hores d’ara.

I és que no n’hi ha per menys.

Més de vint anys d’ignorància majoritària per part

de les companyies asseguradores envers el

col·lectiu de fisioterapeutes. I el plec de greuges

és gran: no actualització d’honoraris, no

reconeixement en alguns casos de la professió,

disminució de les sessions programades, més

tràmits administratius per desenvolupar

l’activitat, requeriment de tipus de qualitat, ...

Fins i tot dissimuladament amenacen

professionals davant de l’inici d’actuacions

col·legials per defensar els nostres legítims

interessos.

La corda, senyors de les asseguradores, està a

punt de trencar-se.

Públicament i mitjançant el seu òrgan de difusió

col·legial, la Junta de Govern sol·licita a les

companyies asseguradores i a la patronal que

les representa l’inici de negociacions per abor-

dar la problemàtica del sector de la Fisioteràpia,

des de les vessants assistèncials i econòmiques.

Pàgina 5
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La Fisioteràpia actua en molts camps, no
només realitza massatges terapèutics
Aquest és el missatge que encapçala el Dia

Mundial de la Fisioteràpia d'aquest any
El 25 i 26 setembre es va
instal·lar una carpa divulgativa
al Parc de la Ciutadella (Plaça
de la Cascada), amb motiu del
Dia Mundial de la Fisioteràpia.
Malgrat que el dia oficial és el 8
de setembre, es va decidir apla-
çar els actes de celebració fins a
finals de setembre
perquè ja ha finalit-
zat la temporada de
vacances.
En aquesta trobada
el Col·legi de Fisio-
terapeutes de Cata-
lunya va realitzar
diferents demostra-
cions de l'activitat
del fisioterapeuta,
amb l'objectiu de
promocionar els
diversos camps on
pot actuar la Fisioteràpia, com
la pediatria, l'aparell respiratori,
l'acupuntura, o la hipoteràpia.
De totes aquestes àrees d'actua-
ció es van fer demostracions
com per exemple tallers de res-
piració per a nens, pràctica de
tai-txi i massatge xinès. També
es van projectar, continuada-
ment durant els dos dies, vídeos

dels diversos àmbits de la fisio-
teràpia com són la preparació a
la maternitat, la incontinència
urinària, l'acupuntura i la hipo-
teràpia, entre d'altres. 
L'objectiu d'aquesta trobada és
divulgar, impulsar i donar a
conèixer la professió del fisiote-

rapeuta en el món sanitari.
Tanmateix, es vol fugir de la
visió parcial que el fisioterapeu-
ta només realitza massatges
terapèutics. Per aquest motiu, es
mostren totes les possibilitats,
potser desconegudes per la
majoria dels ciutadans, que ofe-
reix la disciplina de la
Fisioteràpia.

Per tal que tothom estigués
informat de l'existència d'aques-
ta jornada, es va convocar una
roda de premsa, el 8 de setem-
bre, per comunicar les activitats
que organitza el Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya
amb motiu d'aquest Dia

Mundial. També es va
aprofitar l'ocasió per
explicar quina és la
posició del Col·legi
respecte la regulació
de les medicines no
convencionals en què
s'està treballant
actualment dins la
Comissió creada per
la Conselleria de
Sanitat. En l'apartat
d'activitats col·legials
es publica un extracte

del que es va explicar en aques-
ta roda de premsa. 

En relació a les activitats del
Dia Mundial de la Fisioteràpia
es va celebrar el Sopar
Col·loqui del Col·legi el 30 de
setembre, amb l'assistència de
la Consellera de Sanitat, Hble.
Sra. Marina Geli. 

L’entrevista d’aquest
Noticiari la dediquem a
Serge Peyrot, que el prò-
xim 2 de desembre vindrà
a parlar sobre la Teràpia
Psicocorporal Morfoana-
lítica i a l’agost de l’any
vinent està prevista l’or-
ganització d’un curs d’a-
quest mètode.

Sumari

Entrevista a…

setembre-octubre 2004

Webs i novetats bibliogràfiques

Serge Peyrot, creador de
la Teràpia Psicocorporal

Morfoanalítica
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En aquesta edició del Noticiari us recomanem les
pàgines web de la Unitat de Reumatologia de la Vall
d’Hebron, Acció psoriasis i Heatlh Central.

Els llibres recomanats són: Compendio de diagnóstico
por imagen en patología musculoesquética,
Rehabilitación y Fisioterapia en Geriatría i
Fundamentos de fisiología del ejercicio.

El dia 16 de setembre es va celebrar la conferèn-
cia sobre el sistema limfàtic. El dissabte, 18 de setembre
es va informar, a tots els col·legiats interessats, sobre el
procediment per anar a treballar a Itàlia a càrrec
d’Antonio Nisticò, gerent de l’ETT GEVI. 

El dia 8 de setembre es va convocar una roda de
premsa per informar als mitjans de comunicació de les
activitats que organitza el Col·legi per al Dia Mundial de
la Fisioteràpia. 

Activitats col·legials
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eficients, i la inexistència per
part de l’Administració de con-
trol del resultat final. Per no dir
centres on el pacient s’ha de po-
sar ell mateix l’ultrasò o s’atenen
sis hemiplègics a l’hora.
Estem en un punt de difícil retorn
a no ser que tots els agents
implicats reflexionin al voltant

del que estan fent: l’Admi-
nistració sobre els serveis que
presta als ciutadans i els
professionals sobre com es pres-
ta aquest servei.
Hem de ser conscients però que
aquest camí s’ha de fer junts entre
tots nosaltres i junts amb altres
professionals sanitaris. Això

El Palau de la Generalitat de Catalunya,

seu de la Presidència del Govern

Cap a un nou model de
Fisioteràpia?

S’obre la possibilitat de negociacions amb el futur conseller de Sanitat
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Junta directiva de l’organització
Fisios Mundi

Activitats col·legials
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Els passats dies 14 i 15 de novembre es va celebrar a la seu del
Col·legi el Vídeo-Simposium de Fisioteràpia en Pediatria. L’objectiu
d’aquest esdeveniment va ser posar en comú els mètodes de treball dels
Fisioterapeutes que treballen en l’àmbit de la Pediatria usant un suport
de presentació força innovador.
El 24 de novembre va tenir lloc la conferència sobre Acupuntura, el dia 4
de desembre va tenir lloc la conferència sobre «Adaptació dels estudis de
Fisioteràpia a l’espai Europeu d’Ensenyament Superior. Una oportunitat
per a millorar», a càrrec del Sr. Jesús Rebollo Roldán, i per al dia 16 de
desembre està prevista la conferència sobre Activitats Aquàtiques.

En aquesta edició del Noticiari  us recomanem la pàgina web
de l’Instituto de Salud Carlos III i la de Galenicom, i tres exemplars
bibliogràfics: Analgesia por medios físicos, Terapias miofasciales: in-

ducción miofascial. Aspectos teóricos y aplicaciones clínicas i Fisioterapia

en obstetricia y ginecología.

Els llibres recomanats estan a la vostra disposició a la biblioteca del
Col·legi.
Tota la informació sobre l’oferta de formació continuada d’Universitats
i centres formatius de cursos i postgraus la podeu trobar actualitzada a
la pàgina web del Col·legi, www.fisioterapeutes.com.

Pàgina 8

El resultat de les eleccions al
Parlament de Catalunya ens ha
ofert una situació que farà que
necessàriament el diàleg i acord
s’imposin a les decisions
unilaterals. Dins de l’àmbit de la
Salut, ben segur que la correlació
de forces de l’acord de Govern
també representarà una acció
política del Departa-
ment basada en l’acord.

En allò que ens afecta
als Fisioterapeutes,
totes les forces
polítiques estaven
d’acord i així ho van
expressar als membres
de la Junta de Govern,
en el sentit que en
aquesta legislatura i
dins de la Sanitat, la
Fisioteràpia esdevindria
una situació a analitzar,
abordar i a plantejar-ne els punts
de solució.

La realitat és: centres molt
massificats, professionals treba-
llant amb un estrès difícilment
suportable i bastants casos de la
síndrome del burn-out, proce-
ssos que podrien ser molt més

Continua a la pàgina 4
Fisios Mundi és una ONG
integrada per un grup de
fisioterapeutes que, a causa
de les necessitats de països
en vies de desenvolupament,
va començar un projecte de
fisioteràpia a l’estat d’Andra
Pradesh,districte d’Anan-
tapur, a l’Índia amb la
col·laboració de la Fundació
Vicenç Ferrer i el Consorci
de desenvolupament rural
d’Anantapur.

significa assolir uns acords a dos
nivells:
·  Intern de la professió, per tal
d’assolir una defensa d’un model
de Fisioteràpia amb finançament
públic a Catalunya.
·  Extern: Amb els altres
professionals de la Rehabilitació:
Metges Rehabilitadors, Tera-

peutes  Ocupacionals,
Logopedes, Inferme-
ria...
El primer esglaó és
iniciar diàleg entre tots
nosaltres per assolir un
gran acord profe-
ssional de la Fisio-
teràpia. Acordar quin
model de Fisioteràpia
volem presentar davant
de l’Administració i
dels altres professio-
nals sanitaris.

Hi ha molts punts que ens
uneixen i d’altres que ens
separen. Parlem d’allò que ens
uneix i deixem allò que ens
allunya. Potser,  després del
procés, després de veure tot allò
que ens apropa, veurem que els
punts que ens allunyen tenen un
altre color.

Noti33.pmd 24/12/2000, 9:231
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III Congrés Nacional de Fisioteràpia, 
la principal iniciativa del pressupost del 2005

El pressupost de l'exercici de
l’any vinent reflecteix les ini-
ciatives i activitats previstes per
la Junta de Govern del Col·legi
per l'any 2005. Entre aquestes
iniciatives cal destacar el III
Congrés Nacional de Fisiote-
ràpia, dedicat a la Salut i a
l'Activitat Física que se celebra-
rà els dies 30 de juny,
1 i 2 de juliol. Aquest
congrés pretén estendre
l'ús de l'activitat física i
promocionar la salut a
la societat mitjançant
taules rodones, ponèn-
cies, xerrades i tallers.
La primera edició d'a-
quest congrés tractava
les àlgies vertebrals i es
va celebrar al 1992. Set
anys després, al 1999,
la segona edició es va
dedicar a les malalties i
accidents laborals. I ara
al 2005, es reprèn aquesta ini-
ciativa històrica. També s'han
fixat les dates d'altres esdeveni-
ments del Col·legi com són els
actes de celebració del Dia
Mundial de la Fisioteràpia que
s'organitzaran el cap de setmana
del 17 i 18 de setembre; el
Sopar Col·loqui el dijous 29 de

setembre i el dissabte, 1 d'octu-
bre, està prevista la Jornada
Científica dins els actes de cele-
bració del Dia Mundial de la
Fisioteràpia.  
La política de la Junta de
Govern es defineix per conti-
nuar amb aquells projectes que
funcionen i beneficien la pro-

fessió. Per exemple, persistir
amb la campanya de divulgació
de la professió tant en l'àmbit
professional (centres de fisiote-
ràpia, Mútues,..) com a la ciuta-
dania, o també mantenir els
ajuts i beques per l'ampliació
dels estudis i/o per la investiga-
ció i recerca en fisioteràpia. 

Dins d'aquest pressupost es res-
pira un aire de renovació d'as-
pecte i forma dels òrgans o mit-
jans de comunicació del
Col·legi. El Noticiari, aquest
suport bimensual, canviarà, es
transformarà en un nou
Noticiari, més atractiu per tal de
facilitar la lectura, i amb noves

seccions d'informa-
ció per als col·le-
giats. El Dit, mitjà
de comunicacions
ràpides, passarà de
l'edició de paper al
format digital amb la
distribució per via
correu electrònic,
per tal d'afavorir la
immediatesa de la
comunicació i a més
a més es reduiran els
costos de producció,
enviament i distribució. 
Les noves tecnolo-

gies tenen un paper rellevant en
la societat d'avui en dia, i per
aquest motiu el Col·legi ha d'a-
daptar-les al seu funcionament
per tal d’agilitzar els seus meca-
nismes i alhora millorar la
comunicació amb el col·legiat,
sent la immediatesa un dels seus
objectius.

Olga Ruiz és fisioterapeu-
ta encara que sempre la
van atraure la ginecologia
i l’obstetrícia  i per aquest
motiu va estudiar també
per matrona. Preocupada
per ajudar en tot el possi-
ble a les dones en la pre-
paració al part va crear el
mètode sofrològic cogni-
tiu. Enguany ha rebut la
distinció del Col·legi.

Sumari

Entrevista a…

novembre-desembre 2004

Web i novetats bibliogràfiques

Olga Ruiz, 
premi June Nystrom

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

En aquesta edició del Noticiari us recomanem la
pàgina web de Physiorama.

Els llibres recomanats són: Fundamentos del masaje
terapéutico i Atlas de técnicas articulares osteopáticas
de las extremidades.

Aquesta secció recull el més important de les tres
conferències celebrades al mes d’octubre: preparació a la
maternitat segons el mètode sofrològic cognitiu, el tracta-
ment de la informació i la regulació de l’acupuntura.
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El Servei dʼAtenció al Col·legiat romandrà obert fins a les 15 hores 
els propers dies 24 i 31 desembre. 
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La divulgació, els ajuts als col·legiats i la comunicació, 
punts claus de l'any 2005
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Els col·legiats donen la victòria a la
candidatura de Daniel Jiménez i a la seva

proposta de Junta de Govern

La jornada electoral es va
celebrar el passat dia 26 de
febrer a les 10h, en la qual els
col·legiats van proclamar la
candidatura de Daniel
Jiménez amb 122 vots a
favor. Aquesta candida-
tura presenta una renova-
ció parcial de la Junta de
Govern amb la incorpo-
ració de nova gent que
poden aportar els canvis
necessaris i amb l'expe-
riència de col·legiats que
porten temps amb la
dinàmica col·legial. 

Durant aquest mandat, aques-
ta nova Junta planteja les
següents propostes: establir
un nou model de finançament
i de concertació mitjançant la
creació d'una comissió d'Ad-
ministració; actualitzar els
honoraris de la nostra profes-
sió; la integració de la
Fisioteràpia dins de l'atenció

primària de salut mitjançant
un informe de la Comissió
d'Atenció Primària i sol·lici-
tar al Departament de Sanitat
oferta pública per Fisiote-
ràpia, entre d’altres. 

Pel que fa al servei als
col·legiats, es crearà un servei
de facturing per a microempre-
ses per facilitar la facturació i
també es crearà un espai virtual
on s'ubicarà un vademècum de
Fisiote-ràpia amb protocols on-
line i l’establiment de les bases
per a la convocatòria de
beques.   

Totes les comissions continua-
ran amb la seva tasca i a més a
més es constituirà una societat
científica, vinculada al Col·legi,
que agruparà diferents seccions
que corresponen a àmbits d'ac-

tuació professional.

També es planteja una par-
ticipació més activa en el
Consejo General de
Colegios de Fisiotera-
peutas, amb l'objectiu d'es-
tablir una campanya esta-
tal de divulgació de la
Fisioteràpia, potenciar la

participació en les comis-
sions del Consejo General i
sol·licitar la representació
internacional del Col·legi a
través del Consejo General de
Colegios de Fisioterapeu-tas. 

Aquestes i altres propostes es
portaran a terme durant
aquests quatre anys de man-
dat que ens espera. 

Daniel Jiménez va formar
part d'aquesta institució
des de els seus inicis.
Primer va exercir de vocal,
més tard de secretari, i així
fins a convertir-se en Degà
arran de la dimissió de
l'anterior degà, Sr. Antonio
Narbona. A causa d'aques-
ta situació es van plantejar
les eleccions per escollir la
nova Junta d'una forma
democràtica, i així poder
gaudir d'un mandat com-
plet.
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Webs i bibliografia recomanada

Daniel Jiménez Hernández,
Degà electe

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
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En aquesta edició del Noticiari us recomanem la pàgina web
d’Amigos de Arnold Chiari, efisioterapia i Physionet. 

Els llibres recomanats són: Manual de valoración muscular,
Fisioterapia manual: Columna, i Fisioterapia manual: Extremidades.
Aquests exemplars bibliogràfics estan a la vostra disposició a la
biblioteca del Col·legi.

El 30 de gener es va convocar una roda de premsa per infor-
mar als mitjans de comunicació de la situació de la Fisioteràpia cata-
lana, pel que fa referència als baixos honoraris i a la nul·la política de
qualitat de les asseguradores. Després d’aquest acte, el 5 de febrer es
va reunir l’Assemblea de l’Exercici Lliure per buscar possibles solu-
cions a aquesta problemàtica.

El 24 de febrer es va celebrar  la conferència La fisioteràpia
a l'esport d'alta competició amb la participació de Jordi Esparó, fisio-
terapeuta de l'equip Repsol, guanyador del Rally París-Dakar amb
Nani Roma, que ens va parlar de la seva experiència.

Activitats col·legials

Pàgina 6 Pàgina 8

Un col·legiat exercint el seu vot
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El Col·legi treballarà amb
l’Administració per la reordenació

de la Fisioteràpia 

El passat 21 d'abril, una delega-
ció del Col·legi de  Fisiotera-
peutes de Catalunya, va entre-
vistar-se amb Marina Geli, con-
sellera de Sanitat, després que
la consellera rebés una petició
del Col·legi on
s'expressava la
necessitat d'obrir
un debat sobre
l'àmbit d'actuació
dels fisioterapeu-
tes i millorar les
prestacions sani-
tàries als ciuta-
dans.
En aquesta peti-
ció es destacava
sobretot l'espe-
rança de poder
establir un diàleg,
amb aquest nou
govern, per solu-
cionar la proble-
màtica que envolta als fisiotera-
peutes, donat que l'anterior
govern no va aportar respostes
clares. 

Per primer cop en molts anys,
els metges rehabilitadors, repre-
sentats per la Societat Catalana
de Rehabilitació, i els fisiotera-

peutes, representats per aquest
Col·legi Professional, s'han reu-
nit formalment per posar les
bases d'uns acords i unes pro-
postes per oferir a la Conselleria
de Sanitat.

En aquesta reunió es va explicar
l'estancament de la situació
actual de la Rehabilitació i la
Fisioteràpia que continua pràc-
ticament igual que quan es van
produir les transferències de
sanitat a la Generalitat de
Catalunya. No obstant, a la

resta de l'Estat s'ha dut a terme
una evolució amb la integració
de la Fisioteràpia a l'atenció pri-
mària de salut. La no integració
de la Fisioteràpia a l'atenció pri-
mària fa que el desenvolupa-

ment d'aquesta
atenció sigui a
través d'equips
de suport en
d e t e r m i n a d e s
Direccions d'A-
tenció Primària
del grup ICS. 

Els resultats d'a-
quest panorama
són uns centres
molts massifi-
cats, una atenció
limitada a deter-
minades àrees
geogràfiques, la
no possibilitat del

ciutadà d'accés directe a través
del metge de família i una pèr-
dua de l'objectiu principal de
l'atenció primària, la proximitat
al ciutadà i la resolució de pro-
blemes de salut menors i molt
freqüents com són les àlgies
vertebrals i els problemes osteo-
articulars.

Josep Clavera ha dedicat

30 anys a l’exercici de la

Fisioteràpia a les comar-

ques del Vallès oriental i

occidental, i simultània-

ment ha estat professor a

l’Escola Universitària de

Fisioteràpia Gimbernat,

però per sobre de tot  sem-

pre ha destacat  per la seva

condició humana.
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Webs i bibliografia recomanada

Josep Clavera, premi de
Fisioteràpia de la Festa de

la Sanitat catalana
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En aquesta edició del Noticiari us recomanem la pàgina web
de l’Asociación de afectados por síndromes de hiperlaxitud y patolo-
gías afines, Ortoinfo i Caídas y alteraciones del equilibrio.

Els llibres recomanats són: La Facilitación neuromuscular
propioceptiva en la práctica, Manual y atlas fotográfico de anatomía
del aparato locomotor i Pasos a seguir. Tratamiento integrado de
pacientes con hemiplejía, de l’editorial Médica Panamericana.
Us recordem que aquests exemplars bibliogràfics estan a la vostra dis-
posició a la biblioteca del Col·legi. 

Els dies 5 i 6 de març es van celebrar les III Jornades cata-
lanes de Fisioteràpia Postquirúrgica en Traumatologia i Ortopèdia,
organitzades pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i l’Hospital
de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet. Cada 2 anys se cele-
bren aquestes Jornades amb la finalitat de compartir coneixements
entre professionals i estudiants. Enguany, més de 200 professionals
van debatre el tema de les lesions lligamentoses.  

El passat 18 de març, membres de Fisios Mundi van expli-
car quin és el projecte de desenvolupament que s’està duent a terme a
l’Índia i les dificultats que es troben en aquest país. 

Activitats col·legials

Pàgina 6 Pàgina 9

Francesc Escarmís, Mercè Ventura i Daniel Jiménez parlant
amb la consellera

continua a la pàgina 4
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Atenció Primària,
Assignatura pendent 

Requisits i exemples per a
l'exempció de l'impost 

L'IVA 

Tres fisioterapeutes treballen
en un programa pilot 

per tractar la fibromiàlgia

Personatges

El Col·legi presenta la memòria del
2004 en la XVII Assemblea Ordinària

Projectes 
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gener - febrer 2006 nº 46

El Col·legi considera urgent una
planificació de la professió a Catalunya

Assemblea Ordinària
Entrevista amb els autors del llibre
'Fisioterapia del Aparato Locomotor'

els personatges 

2006, un any ple d'objectius 
per a la Fisioteràpia 
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Finalitza el termini per a sol·licitar el
canvi de bases de cotització del Règim
Especial d'Autònoms 

l’assessor
Radiografia de les comissions de pediatria i
geriatria del Col·legi, els seus responsables i
com funcionen 

els personatges 

DMF’05
Día Mundial de 

la Fisioteràpia 2005

DMF’05
Dia Mundial de 

la Fisioteràpia 2005
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Anàlisi de l'estat actual de la
professió. Evolució històrica del
Col·legi de Fisioterapeutes

l’assessor
Entrevista amb els responsables del primer
llibre sobre rehabilitació domiciliària escrit en
castellà 

els personatges 

Èxit del Dia Mundial de 
la Fisioteràpia 2005

      

    

La Fisioteràpia a Catalunya

s'esquerda

�

�

        

Fisioteràpia
Col·legi de

Fisioterapeutes

de Catalunya

N
ot

ic
ia

ri
 d

e 

novembre-desembre 2005 nº 45

Fisioteràpia per a reeducar la veu de

cantants i actors

a fons

Entrevista a les guanyadores del premi

June Nystrom

els personatges 

Carta oberta a la Consellera 

de Salut, Marina Geli

Els fisoterapeutes 

disposats a la mobilització

La Fisioteràpia a Catalunya

s'esquerda
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Punt de partida
per a la professió

El Col·legi recorre el concurs de Rehabilitació
El Degà expressa a la Consellera la seva preocupació

març-abril 2006 nº 47
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GRÀCIES
Amb el vostre suport hem aconseguit el compromís de Salut de modificació

del Decret de Regulació de Teràpies Manuals.

maig-juny 2006 nº 48

el personatge 
Entrevista amb Jeannine Jennequin,
experta en Fisioteràpia Respiratòria

l’assessor 
Repàs als aspectes més importants

per a la declaració de la renda 

especial 
III CONGRÉS NACIONAL DE

FISIOTERÀPIA, SALUT I 
ACTIVITAT FÍSICA
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Fisioteràpia i esport

una solució financera per a les pimes del sector

factoring

creador del simuladorde disc intervertebral,
patentat al 2004

personatge

Barcelona acollirà al setembre delproper any el III Congrés Nacional deFisioteràpia, coincidint amb els actesprevists amb motiu del Dia Mundial 

setembre 06

a fons. Que no es trenquin

          

setembre-octubre 2015  5



EL TEMA DEL MES

denúncia (massatges low cost, reclam de 

més presència a la sanitat pública..) i d’al-

tres que han demostrat que la Fisioterà-

pia surt de les quatre parets d’un centre o 

hospital per treballar a l’aire lliure (Xarxa 

d'Itineraris Saludables i Parcs Urbans de 

Salut, activitas física, esport...).

El Tema del Mes ens ha servit, principal-

ment, per acostar-vos informació d’ac-

tes realitzats pel Col·legi (assemblees, 

celebració del DMF i el DiFT, Sopar 

Col·loqui...), informar-vos del canvi de 

seu social, de les apostes del CFC (SOL), 

de les novetats legislatives que afecten 

la nostra professió i per donar-vos aque-

lla informació que creiem que us fa més 

fàcil el vostra dia a dia com a fisiotera-

peutes i que vetlla pel futur de la nostra 

professió (tràmits per obrir un centre, 

per exercir a França o les campanyes de 

lluita contra l’intrusisme). 

SOPAR  COL·LOQUI 2007
Pas a pas personatges

Lourdes Macias i Joaquim Fagoaga 
Premis June Nystrom 2007

nosaltres
En record a Francesc Pascual

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya
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Fisioteràpia

El massatge 
en mans dels 

fisioterapeutes

Assessor: Estic de 
baixa, què faig?

Entrevista a José 
Ramírez Moreno

≥ ≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

noticiari63.indd   1 20/11/2008   12:41:57
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DMF’06
Els fisioterapeutes de Catalunya surten al carrer 

per a reivindicar la seva professió

El Decret de Regulació de Teràpies Manuals 
segueix sent l'assignatura pendent 
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Sopar Col·loqui 2006
Carles Vallbona
“L'objectiu seria fer
10.000 passos cada dia”

Isabel Salvat
“La  millor divulgació de la nostra

professió és la feina ben feta”

L’ASSESSOR El contingut de la Història Clínica i la posició jurídica
del fisioterapeuta davant la informació sanitària que conté
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XX Assemblea Ordinària 2006:
Consolidació de les Delegacions Provincials
Els personatges: Entrevista a Emma Ludeña, fisioterapeuta de l'Hospital Sociosanitari de dia de l'Hospital
Clínic, i a Pere Narbona, Degà Honorífic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i pacient d'aquest centre. La
Fisioteràpia com a mitjà per a millorar la qualitat de vida dels pacients amb malaltia de Parkinson, Corea de
Huntington i Alzheimer.

II CONCURS FOTOGRÀFIC
DEL COL·LEGI 

DE FISIOTERAPEUTES 
DE CATALUNYA

Fotografies guanyadores

1er PREMI. "L'art més antic i perenne 
a la nostra professió: el massatge." 

Susana Navarro Ortiz. Col.Núm 5433.

Entrevista a Daniel Jiménez i Hernández
Després de la seva dimissió el passat 1 de març, hem entrevistat a Daniel Jiménez per conèixer
la seva trajectòria i valoració personal de la seva tasca al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

NO al Decret de regulació
de les Teràpies Naturals

revista 54.qxp  13/6/07  12:46  Página 1
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any històric per 
a la Fisioteràpia2007

portada.qxd  24/7/07  23:58  Page 1

Nous aspectes legals de la professió
≥ Nou Reglament de la Llei de la Protecció de Dades de Caràcter Personal

≥ Llei de Societats Professionals
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Setembre-Octubre 2007

�

Rafael Torres fisioterapeuta i membre de la International
Myopain Society va oferir una conferència sobre Dolor
Crònic durant el Sopar Col·loqui d’aquest any 

el  personatge

Dia Mundial de
la Fisioteràpia 2007

Anàlisi de l’estat actual de l’aprovacio de
l’Estatut del Treballador Autònom

l’assessor

nº 56

    

LA FISIOTERÀPIA ÉS SALUTEntrevistes a tots els Degans del Col·legi
Alberto Núñez, Pere Narbona, Antoni Narbona, Daniel Jiménez i Francesc Escarmís
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Edició Especial 50è aniversari
Setembre 2007

�

        

Especial  6/9/07  16:26  Página 1

Dia Mundial de la  
Fisioteràpia 2008
Entrevista al 
Dr. Jay P. Shah

Sopar Col·loqui 2008 i 
Premi June Nystrom 
2008

≥ ≥
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XXII Assemblea General 
Ordinària del Col·legi
Pressupostos i Objectius 2008

“Objectius pel 2008: dirigits principalment 
a la promoció de la Fisioteràpia 
i l’adaptació als nous temps que 
s’esdevenen“

Entrevista a 
Esteve Bosch de Jaureguizar,
fisioterapeuta de la Unitat de Cirurgia 
Cardíaca de l’Hospital de Bellvitge

“He aconseguit tenir una maleta plena 
d’experiències”

El Col·legi necessita el teu vot!
Eleccions

≥ ≥

2008
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gener-febrer 2008 nº 58

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Adaptació i modificació dels Estatuts del  
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

a la Llei 7/2006 de l’Exercici de professions  
titulades i dels col·legis professionals

XXIV Assemblea 
Ordinària i 
Extraordinària

A fons:  
Fundació Step by Step

≥ ≥
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gener-febrer 2009 núm. 64

Col·legi de
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Presentació de la Guia de Canvis 
Posturals

La Comissió de Geriatria presenta la pri-
mera d’un seguit de guies que es presen-
taran durant el 2008

Fisioteràpia Respiratòria en les UCI 
europees i necessitat d’actuació al 
nostre país

Daniel Martí i Gerard Muñoz ens mostren 
la realitat professional europea en les UCI

≥ ≥

Nova Junta de Govern del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
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març-abril 2008 nº 59

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

noticiari59.indd   1 14/3/08   22:39:01

La capacitat dels discapacitats

Mútues d’accidents 
de tràfic i Fisioteràpia: 
Què, qui i com?

Entrevista a 
Eulàlia Cucurella

≥ ≥

“El meu objectiu 
principal és 

trobar l’equilibri 
en la formació 

integral de 
l’esportista”

Rafa Nadal
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Tema del mes: 
La Fisioteràpia en 
l’educació dels infants 
amb discapacitat

Entrevista a 
Miquel Àngel Cos 
i Morera

≥ ≥
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La recerca ens 
farà més visibles

XXV Assemblea 
Ordinària i 
Extraordinària

Entrevista a 
Montserrat Gironès i 
Coromina

≥ ≥
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Massatges low cost

Tema del mes: 
El Col·legi 
en moviment

Entrevista al degà 
del Col·legi, Francesc 
Escarmís i Costa

≥ ≥
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El Col·legi organitza un Dia Mundial 
de la Fisioteràpia reivindicatiu
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A fons: “Per una major presència de la 
Fisioteràpia a la Sanitat Pública catalana”

≥

El camí a recórrer
accions a realitzar durant el 2010
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gener - març 2010 núm. 70

Col·legi de
Fisioterapeutes
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A fons: Espais  
Lúdics i de Salut, una aposta del Col·legi

Entrevista a Lluís Puig, el fisioterapeuta més mediàtic

≥
≥
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

núm. 71
abril - juny 2010

Fisioteràpia

Les relacions institucionals són la clau per al futur de la nostra professió

�

�
Fisioteràpia
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DMF’06

Arriba l'hora
Setembre, un mes històric per a la Fisioteràpia

Els fisioterapeutes 'ocupen' el centre de Barcelona, del 8 al 12 de setembre per divulgar la professió.

juliol-agost 2006
nº 49

III CONGRÉS NACIONAL DE FISIOTERÀPIA, SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

La tercera edició del Congrés reunirà durant els dies 14, 15 i 16 de setembre, al Campus de Bellaterra,

els professionals més prestigiosos del sector. 

18 

anys del Col·legi

XXIII Assemblea 

Ordinària del Col·legi 

de Fisioterapeutes de 

Catalunya

Dia Mundial de la 

Fisioteràpia 2008
≥

≥

Sopar Col·loqui 2008
≥
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FisioteràpiaNoticiari de

III Jornada de Fisioteràpia 
Neuromusculosquelètica

El DIFT 2012≥ ≥

Un octubre frenètic 
d’activitat col·legial
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juliol - agost 2012 núm. 81
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La Fisioteràpia a 
l’escola

Entrevista a Moisès 
Gangolells
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juliol - agost 2013 núm. 87

Col·legi de
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de Catalunya

≥ Mig any d’accions col·legials

≥ Entrevista a Joan Prat

Obertura d’un  
centre de Fisioteràpia
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setembre 2014 núm. 93

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Fisioteràpia
Noticiari de

juliol-agost 2015Núm. 99 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Un model d’atenció a l’afectat 
d’Esclerosi Múltiple 

Entrevista a Francisco Neto

Aclariments 
sobre l’intrusisme 
professional 

 Jo puc
+

Tu pots
Nosaltres podem

Pla estratègic 2012: les 
nostres principals apostes

Entrevista a  
David Bonet

≥ ≥
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gener - febrer 2012 núm. 78

Col·legi de
Fisioterapeutes
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Línies estratègiques 
del CFC per al 2013

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

núm. 84gener - febrer 2013
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Treballar a França 
Cooperació internacional:  
l’autoformació al territori.  
Motiu i objectius del viatge

Entrevista a Xavi Polo
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gener - febrer 2014 núm. 90

Col·legi de
Fisioterapeutes
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≥ Entrevista a Raül Duran

≥ Càncer infantil.  
Dels Polseres Vermelles  
a les Polseres solidàries

Informació  
MOLT IMPORTANT
Sobre el Registre de professionals sanitaris 
de Catalunya i de l’estat espanyol

FisioteràpiaN
ot

ic
ia

ri
 d

e

gener-febrer 2015 núm. 96
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Primavera 
de jornades col·legials

A fons: Fisioteràpia 
en Parkinson Jove

Entrevista a Joan Carles 
Escolà, president de 
l'ACEFIC

≥ ≥
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març - abril 2012 núm. 79

Col·legi de
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Entrevista 2.0 La Fisioteràpia en psicogeriatria≥ ≥

Què és l’e-learning?
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març - abril 2013 núm. 85

Col·legi de
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de Catalunya

16 de maig de 2014
Casa Convalescència – UAB CAMPUS Barcelona
Sant Antoni Mª Claret, 171 – 08041 Barcelona

4a edició

≥ En record d’Albert 
Núñez, primer degà  
del CFC

≥ Una visió més artística 
i positiva del càncer de 
mama arriba als joves 

≥ Entrevista a  
Juanjo Brau
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març - abril 2014 núm. 91
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Fisioteràpia

FisioteràpiaNoticiari de

edició especial

Núm. 97
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Aniversari

1990-2015

Història: 25 anys construint 

junts la professió

La Fisioteràpia catalana: 

dels soterranis a la televisió

A càrrec d’Enric Sirvent

25 anys en  
25 col·legiats
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maig - juny 2012 núm. 80

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Retribució als fisioterapeutes per part 
de les mútues d’assegurança lliure

El CFC celebra la XII Jornada  
Mediterrània de Fisioteràpia

Entrevista a Samuel Gil Gracia
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maig - juny 2013 núm. 86

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Centre de Vida 
Independent (CVI)

≥ L’acord signat entre l’ICASS i les principals patronals dels centres 
residencials de gent gran, pas a pas

≥ Entrevista a José Luis Estrada Zanui
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Col·legi de
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de Catalunya

maig - juny 2014 núm. 92
Fisioteràpia

5a edició
Abordatge 
pràctic  de 

Fisioteràpia  
en Geriatria

24 d’abril 2015

Gran acollida a la  
V Jornada d’abordatge  
pràctic de Fisioteràpia  
en Geriatria del CFC

Fisioteràpia
Noticiari de

maig-juny 2015Núm. 98 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

La incontinència urinària.  
Una disfunció més comuna del que ens pensem

Entrevistes a  
Aitor Garay i Eva Sierra

La Fisioteràpia surt al carrer amb una 
festa lúdica de gran èxit i ressò, el DiFT
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setembre - octubre 2012 núm. 82

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

La Fisioteràpia a les 
residències geriàtriques

El paper de la Fisioteràpia en 
l’activitat física i la salut

Entrevista a la Sra. Teresa Xipell i al  
Sr. Antoni Cabot, premis June Nystrom 2013

≥

≥
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setembre - octubre 2013 núm. 88
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La Fisioteràpia Neuromusculosquelètica, 
més enllà de la teràpia manual

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

núm. 83novembre - desembre 2012
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Consideracions i accions sobre l’acord signat 
entre l’ICASS i les principals patronals de 

centres residencials de gent gran 
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novembre - desembre 2013 núm. 89

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

El DiFT13, la festa dels fisioterapeutes, la festa de tots
Entrevista a Pat Vidal, Fisioterapeuta de l'Any≥

≥

Les

teràpies
manuals

en la

pràctica
clínica

Barcelona

26 de novembre de 2010

Jornada Col·legial: Les teràpies manuals en la pràctica clínica.

Hotel Barceló Sants, 26 de novembre de 2010
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juliol - setembre 2010 núm. 72
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A fons: La clau  
de l’èxit és un bon  
treball d’equip

Entrevistes a  
Enric Sirvent i a  
Ricard Montané

≥ ≥

Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor
Un pas en la bona direcció

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

núm. 73octubre - desembre 2010
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A fons: "El ‘Rewalk’, un esquelet mecànic extern al 
cos, permetrà caminar a molts lesionats medul·lars"

Un nou servei del Col·legi:  
el SOL, Servei d’Orientació Laboral

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

núm. 74gener - març 2011
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Entrevista al Dr. Francesc Sancho, secretari d’Estratègia i 
Coordinació del Departament de Salut

La Fisioteràpia aquàtica, clau en el tractament del limfedema

≥

≥

No als forfaits,  
sí a la unió professional
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abril - juny 2011 núm. 75
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Les

teràpies
manuals

en la

pràctica
clínica

Barcelona

21 d’octubre de 2011

Entrevista a Manel Domingo i Corchos, nou degà del Col·legi

A fons: La Fisioteràpia sobre dues rodes

Èxit absolut a la Jornada de Fisioteràpia en geriatria

≥

≥
≥
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Entrevista a Francesc Escarmís i Costa, premi June Nystrom 2011

A fons: L'embenat neuromuscular en  un pantaló

≥
≥

L'estat de la professió a Catalunya i Espanya i el camí cap a les especialitats

Iniciem un nou camí

≥ Entrevista a  
Manel Domingo,  
degà del CFC

≥ El Col·legi, 
qui som i què fem?
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I, finalment, les nostres portades han 

estat un fidel reflex de l’esdevenir de la 

Fisioteràpia des del 1997: les primeres 

reunions amb altres col·legis de l’estat 

per confegir una supraentitat estatal 

més potent (CGCF) i l’aprovació de la 

seva creació, el naixement de noves 

universitats de Fisioteràpia, els ani-

versaris col·legials, la lluita per la nos-

tra dignitat i en contra del Decret de 

Teràpies Naturals, reunions amb el pre-

sident de la Generalitat així com amb la 

consellera Sra. Marina Geli, a qui tam-

bé hem pogut veure assistint al nostre 

Sopar Col·loqui... en resum, 18 anys en 

imatges i textos que ens han portat a 

ser qui som ara.

≥ Atenció centrada en la persona. El cas del Parc Sanitari Pere Virgili
≥ Entrevista a Joan Romero, premi al Fisioterapeuta de l'Any 
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Al canal de TV del Col·legi ja podeu 

veure l’entrevista que el tresorer del 

CFC, Sr. Ramon Aiguadé, va fer al Sr. 

Roger Gómez, copropietari i fundador 

de Quvitec i Premi Fisioterapeuta de 

l’Any 2015, que li ha estat atorgat per 

proporcionar ocupabilitat en el camp 

de la Fisioteràpia i oferir un servei de 

qualitat personalitzat amb una visió re-

habilitadora i professional per tal de po-

tenciar la màxima autonomia de l'usuari 

i millorar la seva qualitat de vida.

Roger Gómez, copropietari i fundador de Quvitec i Fisioterapeuta de l’Any, 
entrevistat a Fisiotv.cat

Durant l’entrevista es van abordar di-

versos temes tals com què és Quvitec, 

quins professionals en formen part i el 

motiu pel qual es va crear. De la ma-

teixa manera el Sr. Gómez va voler ofe-

rir alguns consells per als nous fisiotera-

peutes que s’inicien en el món laboral 

i no va voler cloure l’entrevista sense 

agrair el guardó col·legial i fer-nos par-

tícips de la il·lusió que li fa haver estat 

escollit com a Fisioterapeuta de l’Any 

2015 per part del CFC.

Podeu veure aquesta entrevista i molts més continguts relacionats amb la Fisioteràpia a
www.fisiotv.cat

Ja us podem presentar la VI Jornada de 

Fisioteràpia Neuromusculosquelètica, 

que se celebrarà el proper 27 de novem-

bre al World Trade Center de Barcelona. 

Com en d’altres anys clourà amb el So-

par Anual del Col·legi, però aquest 2015 

serà molt especial ja que coincideix amb 

el 25 aniversari de la nostra institució.

Us hem preparat una visió mundial de 

la Fisioteràpia, i per això res millor que 

portar cinc fisioterapeutes, un de cada 

continent. 

Comptarem amb Annalie Basson des 

d’Àfrica, Chen Goh que ve des d’Àsia, 

Dean Watson des d’Austràlia, Luis F. 

Prato des dels EUA i el nostre company 

Lluís Puig, que serà el representant eu-

ropeu. A les seves respectives ponèn-

cies es parlarà de models de raonament 

clínic per a la diagnosi i el tractament 

neuromusculosquelètic en Fisioteràpia 

Ja tenim aquí la VI Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica del CFC

(Goh), mobilització del Sistema Nerviós 

per a patologia neuromusculosquelètica 

(Basson), abordatge i tractament de Fi-

sioteràpia de les diferents inestabilitats 

d’espatlla (Puig), el maneig fisioterapèu-

tic del LCA basat en l’evidència actual 

(Prato), aspectes que abordaran de for-

ma pràctica a les seves masterclass. 

A més, i com l’any passat, hem afegit 

una continuació formativa per a aque-

lles persones que vulguin realitzar for-

mació més àmplia amb alguns dels po-

nents internacionals que hi participen: 

aquest any compartiran amb nosaltres 

els seus coneixements l’Annalie Basson 

(Àfrica), el Dean Watson (Austràlia) i el 

Luis Prato (EUA). 

Podeu inscriure-us així com consul-

tar el programa de la Jornada a www. 

fisioterapeutes.cat/jornades/templates/

layout02/?id=7

AMÈRICA
Luis F. Prato

EUROPA
LluísPuig

ÀSIA
Ah-ChengGoh

OCEANIA
Dean Watson

ÀFRICA
Annalie Basson
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Gràcies a la informació d’una compa-

nya, us volem donar a conèixer Fun-

dAME (Fundación española de Atrofia 

Muscular), una entitat que sol·licita el 

nostre ajut en un nou projecte que ha 

posat en marxa.

L’Atrofia Muscular Espinal (AME) és 

considerada una malaltia rara per la 

seva baixa incidència malgrat ser la pri-

mera causa de mort infantil per malal-

tia d’origen genètic en menors de dos 

anys. En aquest sentit, FundAME ha 

posat en marxa una xarxa d’informació 

La Fundación española de Atrofia Muscular sol·licita el nostre ajut en un 
nou projecte que està duent a terme

i intercanvi de coneixements de fisio-

terapeutes i metges rehabilitadors per 

fer arribar als afectats informació sobre 

la seva malaltia, el tractament i els ser-

veis que la fundació ofereix, i voldrien 

convidar a aquells fisioterapeutes ca-

talans que hi puguin esta interessats a 

formar-ne part.

S’hi pot accedir mitjançant un apartat 

específic i d’accés privat que trobareu 

a www.fundame.net en el qual hi ha pu-

blicacions, vídeos, sessions formatives 

dirigides per experts i, fins i tot i a més 

llarg termini, la possibilitat d’assistir a 

sessions  presencials.

En cas d’estar-hi interessats, podeu 

contactar amb FundAME (Sra. Pi-

lar Velázquez) al telèfon 658985304 

o mitjançant el correu electrònic  

pivemo1976@hotmail.com

Us informem que el CFC ha procedit a 

canviar de consultor en matèria de Pro-

tecció de Dades. A partir d’ara serà el Sr. 

Manel Rosado, de l’empresa Dades Se-

gures, qui s’encarregarà d’aquest tema.

A partir d’aquest moment, per a qualsevol 

consulta o dubte que tingueu en matèria 

de Protecció de Dades, el podeu resoldre 

amb la informació que trobareu a www. 

fisioterapeutes.cat/serveis/proteccio_dades

Canvi de consultor en matèria de Protecció de Dades

Us recordem l’obligació, per als cen-

tres de Fisioteràpia, d’implantar el re-

glament de seguretat de Protecció de 

Dades i Tractament de la Informació 

d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 

de 13 de desembre i el Reial Decret 

1720/2007 de 21 de desembre, la LSSI 

i la Llei 21/2000 de Catalunya sobre els 

drets relatius a la salut, l’autonomia del 

pacient i la documentació clínica.
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NOSALTRES

Podeu veure aquest consell i d’anteriors al 
canal de TV del Col·legi www.fisiotv.cat

Amb la recent tornada a l’escola, hem 

volgut dedicar el nostre videoconsell 

del mes de setembre a donar consells 

pràctics per evitar el sedentarisme en 

l'edat infantil, atès que Espanya ocupa 

un dels primers llocs a Europa en pre-

valença d'obesitat infantil. Hi ha dades 

que ens indiquen que el 43% dels nos-

tres escolars entre set i vuit anys tenen 

sobrepès i que amb 9 anys passen, de 

mitjana, una hora i mitja diària veient la 

televisió, i fins a 2 hores durant l'ado-

lescència. Aquestes dades són molt 

importants si tenim en compte que les 

El passat dissabte dia 26 de setembre, 

vam poder assistir al Seminari Tècnic de 

Raonament Clínic a La Seu d’Urgell. 

En aquesta formació, de 5 hores de du-

rada, vam poder aprendre a organitzar 

millor la nostra recollida de dades en els 

casos de trastorns neuromusculosquelè-

tics. Ens va ser útil per tal de revisar cri-

Consells pràctics per evitar el sedentarisme en l’edat infantil al videoconsell 
del mes de setembre

Seminari Tècnic de Raonament Clínic a La Seu d’Urgell

persones amb sobrepès tenen un risc 

d’entre un 30 i un 40% més elevat de 

patir un accident cerebrovascular o 

d’una malaltia cardíaca.

Aquest és un dels motius pels qual 

hem volgut donar alguns consells 

que poden ajudar a reduir el seden-

tarisme dels nens i nenes, com ara fer 

regals que estimulin l'activitat física, 

no posar una televisió a l'habitació 

dels nens i no mirar-la mai durant els 

àpats, i controlar l’ús dels videojocs, 

entre d’altres.

Unes indicacions que no només faran 

que estiguin més sans sinó que també 

siguin més feliços.

El passat 27 de juny es van celebrar les 

12 h de vòlei que organitza el CV Mon-

jos des de fa 11 anys. Aquest any hi van 

participar més de 350 persones reparti-

des en 49 equips. Tots els participants 

van poder gaudir d’un dia espectacular 

de vòlei amb 12 partits al llarg del dia. 

A més, l’organització va oferir a tots 

els jugadors aliments durant tot el dia 

Èxit en les onzenes 12h de vòlei als Monjos
gràcies a la col·laboració de molts es-

tabliments del municipi, restaurants i 

l’Ajuntament dels Monjos, que ajuden 

a fer possible que aquest dia sigui mi-

llor cada any.

Durant tot el dia els participants van 

poder disposar del servei d’una fisio-

terapeuta gràcies a la col·laboració 

del Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalu nya a través del seu Grup d’In-

terès del Penedès.

Moltes gràcies a tots els que hi vau par-

ticipar!

Grup d’Interès del Penedès

teris i analitzar què i de quina manera és 

important que recollim dades a l’hora de 

fer la història clínica del pacient. El fet de 

prendre consciència i reflexionar sobre 

què preguntem i què impliquen les res-

postes que rebem, ens ajuda a millorar, 

no només el pla d’actuació terapèutica, 

sinó que també ens permet revisar i rea-

valuar el pacient de forma més efectiva.

Des del Grup d’Interès de Fisiotera-

peutes de l’Alt Urgell volem agrair molt 

a en Xevi Sala la seva bona disposició 

per desplaçar-se fins a La Seu d’Urgell 

i compartir el seu coneixement. Va ser 

un ponent molt proper i amb una molt 

bona interacció amb els alumnes.

Grup d’Interès de l’Alt Urgell
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L’Il·lustre Col·legi Professional de Fi-

sioterapeutes del País Basc convoca la 

seva segona edició dels Premis Euskadi 

de Fisioteràpia amb l’objectiu de donar 

rellevància a la tasca dels fisioterapeu-

tes que treballen a la comunitat autò-

noma basca. 

Tot i així, i de la mateixa manera que es 

va fer a la convocatòria de 2014, poden 

participar-hi tots els companys que es-

tiguin col·legiats en qualsevol col·legi 

oficial de fisioterapeutes de l’estat es-

panyol, a títol individual o col·lectiu.

Els premis pretenen estimular les ini-

ciatives que promoguin l’avenç de la 

Segona edició dels Premis Euskadi de Fisioteràpia

Fisioteràpia en qualsevol dels seus àm-

bits d’actuació, i s’han mantingut les 

5 categories que es van establir en la 

primera edició:

• Millor fisioterapeuta

• Millor treball informatiu  

sobre Fisioteràpia

• Millor trajectòria professional  

en Fisioteràpia

• Premi a la investigació

• Premi al millor treball final  

de carrera

El termini de presentació dels treballs 

i propostes finalitza el 6 de novembre 

de 2015.

Podeu consultar les bases de la 

convocatòria a www.cofpv.org/

doc/premios/bases_castellano.pdf
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NOSALTRES

Us informem que el passat mes de 

maig, el Sr. Marc Terradellas, fisiote-

rapeuta i ponent a la darrera Jornada 

de Geriatria del CFC, va ser guardonat 

amb la IV Beca de Recerca Bàsica en Fi-

sioteràpia que atorga la Societat Cata-

lano-Balear de Fisioteràpia (SCBF) pel 

seu treball “Valoració ecogràfica de la 

funció diafragmàtica en l’entrenament 

de la musculatura inspiratòria en la 

miopatia del malalt crític”.

L’entrega de la beca la va realitzar el 

vicepresident de la Junta SCBF, Sr. Fi-

El fisioterapeuta Marc Terradellas guardonat amb la IV Beca de Recerca 
Bàsica en Fisioteràpia de la SCBF

del Sust, a l’acte de cloenda anual de 

l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de 

la Salut Catalano-Balear (ACMSCB).

Els objectius de la Beca de Recerca 

Bàsica de la SCBF són premiar un pro-

jecte de recerca bàsica en Fisioteràpia 

i valorar positivament aquells projec-

tes que potenciïn treballs multidisci-

plinaris, amb un tema original i dins 

d’un programa de doctorat cursat per 

un fisioterapeuta.

Davant de l’aparició de diverses in-

formacions referents al Reial De-

cret 967/2014, de 21 de novembre, 

(www.boe.es/diario_boe/txt.php?id= 

BOE-A-2014-12098) pel qual, entre d’al-

tres, s’estableixen els requisits i el proce-

diment per a l’homologació i declaració 

d’equivalència a titulació i a nivell aca-

dèmic universitari oficial i per a la conva-

lidació d’estudis estrangers d’educació 

superior, el CGCF informa que:

• Aquest Reial Decret és un pas 

més en l’homogeneïtzació de 

l’educació superior europea i 

serveix per normalitzar la forma 

d’adaptar els diversos estudis 

europeus al sistema espanyol i 

viceversa.

• En la capacitació professional de 

fisioterapeuta a Espanya tenen 

una equivalència total la diploma-

tura i el grau en Fisioteràpia.

El CGCF informa que el RD 967/2014 no converteix als diplomats en graduats

• Aquest RD estableix els meca-

nismes per adaptar les diferents 

titulacions europees al model 

espanyol, establint el mecanisme 

d’homologació per establir que 

titulacions europees puguin ac-

cedir a la capacitació professional 

de fisioterapeuta a Espanya.

• Aquest RD també estableix els 

sistemes per adequar els títols es-

panyols al sistema europeu i que 

es puguin homologar. Per aquest 

motiu s’ha creat un sistema ano-

menat MECES (Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación 

Superior) compost per quatre ni-

vells. Els graduats en Fisioteràpia 

estarien al nivell 2, però s’està 

treballant per definir en quin ni-

vell se situarien els diplomats. 

Suposant que finalment fossin 

equiparats al nivell 2, això no els 

convertiria en graduats sinó que 

el que obtindrien és un equipa-

ració a aquest nivell a efectes 

d’homologació a l‘Espai Europeu 

d’Educació Superior.

Per aquest motiu el CGCF insisteix a 

remarcar que, en el moment actual, 

els diplomats en Fisioteràpia no seran 

graduats de manera automàtica per 

aquest RD, malgrat ambdós tinguin la 

mateixa capacitació professional per a 

l’exercici de la Fisioteràpia. 
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El passat 22 de juliol, el CFC va signar 

un conveni de col·laboració amb Fisios 

Mundi, una ONG de Fisioteràpia que 

té com a objectiu possibilitar tracta-

ments de Fisioteràpia a aquelles perso-

nes sense recursos que en puguin tenir 

la necessitat. 

La presidenta de la Junta Directiva de 

Fisios Mundi, Sra. Gemma Borrell, i el 

degà del CFC, Sr. Manel Domingo, van 

firmar un acord l’objecte del qual és 

El CFC i Fisios Mundi acorden fer arribar la Fisioteràpia a  
persones sense recursos

“promoure accions destinades a millorar 

la salut de la població i, concretament, 

de les persones en risc d’exclusió social 

i sense possibilitat d’accedir a un tracta-

ment de Fisioteràpia que necessiten”. 

Paral·lelament es van signar també dos 

convenis específics, el primer dels quals 

contempla proveir el tractament de Fi-

sioteràpia a un grup de persones de 

l’associació AVECE de Sant Boi de Llo-

bregat que presenten seqüeles físiques 

posteriors a un AVC. Per la seva banda, 

el segon conveni específic preveu en-

viar una fisioterapeuta especialitzada 

en pediatria a l’Índia per tal de realitzar 

una formació, eminentment pràctica, a 

terapeutes treballadors de la Fundació 

Vicenç Ferrer que fan teràpia a infants 

amb necessitats especials.

El present conveni té una durada d’un 

any i és prorrogable, tàcitament, per 

períodes d’un any.

Us comuniquem que s’ha aprovat el 

Reial Decret 09/2015 d’11 de juliol, que 

modifica l’IRPF i que té com a efecte 

pràctic immediat una baixada de les 

retencions, tant per als assalariats com 

per als professionals autònoms. 

Així doncs, amb efecte de 12 de juliol, 

el tipus de retenció sobre els rendi-

ments d’activitats professionals es re-

dueixen i seran els següents:

Aquesta baixada no afecta els rendi-

ments econòmics dels professionals 

que hagin tingut uns ingressos inferiors 

a 15.000 € atès que l’IRPF es manté en 

un 15%. 

Per als assalariats, la rebaixa de les re-

tencions és efectiva a partir del 12 de 

juliol, però per raons tècniques i d’im-

plementació informàtica, es pot aplicar 

a la nòmina del mes d’agost, si l’empre-

sa pagadora ho creu convenient.

Modificació en les retencions de l'IRPF tant per a assalariats  
com per a autònoms

D’acord amb el nostre assessor fis-

cal, Sr. Joan Sànchez, es recomana als 

col·legiats que tinguin el llibre comp-

table anterior i ja l’estiguin emprant, 

que és millor que facin servir l’actualit-

zat (www.fisioterapeutes.cat/assessors/

fiscal/prg_comptable) i modifiquin els 

percentatges a mà. 

Per a mes informació, podeu realitzar 

les consultes a través de la pàgina web 

del Col·legi a www.fisioterapeutes.cat/

assessors/consulta.asp?assessor=fiscal

Tipus Rendiment A partir del 

12 de juliol 

de 2015

Rendiments 

activitat 

econòmica

Rendiments per activitats professionals  

en general

15%

Activitats professionals que s’inicien, s’apli-

carà l’any que inicia i els dos següents

7%

Cursos, conferències, col·loquis, seminaris, etc. o elaboració 

d’obres literàries, artístiques o científiques amb cessió del dret 

a la seva explotació

15%

Rendiment procedent de l’arrendament o sotsarrendament 

de béns immobles urbans (lloguers sobre consultes i locals) 

d’aplicació pràctica a partir del mes d’agost de 2015

19,5%
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NOSALTRES

Us informem que el Govern 

ha acordat autoritzar que 

aquells professionals sanita-

ris que treballin en tasques 

assistencials en el sistema 

públic de salut de Catalu-

nya puguin compatibilitzar 

aquesta tasca amb la recer-

ca en salut en alguns dels 

centres i instituts de recerca 

pública de Catalunya.

Aquest acord s’ha pres dins 

del marc del Pla de Salut 

2016-2020 amb l’objectiu 

d’estimular la recerca, activi-

tat imprescindible per millo-

rar la tasca assistencial.

Més informació a http://goo.

gl/kE9VGu

Llum verda 
perquè els 
professionals 
sanitaris del 
sistema públic 
compatibilitzin 
recerca i tasca 
assistencial El proper 27 de febrer de 2016, la Co-

missió de Fisioteràpia Neurològica del 

CFC organitza el seu 1r Meet up de 

Fisioteràpia neurològica. Es tractarà 

d'una jornada en la qual el vídeo serà el 

protagonista. Els fisioterapeutes podran 

exposar els seus casos més interessants, 

estranys o aquells que presentin dificul-

tats per tal de fer un raonament clínic.

Hi poden participar tots els fisioterapeu-

tes col·legiats. La presentació del cas clí-

nic en vídeo pot tenir dos enfocaments:

• Mostrar nous abordatges tera-

pèutics, abordatges que siguin 

menys coneguts, la translació 

d'alguna evidència científica o 

raonament clínic a la pràctica clí-

nica o qualsevol altre idea de rao-

nament clínic.

La Comissió de Fisioteràpia Neurològica del CFC 
organitza el 1r Meet up de Fisioteràpia neurològica

• Un cas clínic “obert”, és a dir, 

que el cas que es presenti plan-

tegi dubtes d'abordatge al fisio-

terapeuta que el presenti, i la 

intenció sigui que els companys 

que assisteixin a la trobada pu-

guin aportar-li idees per com re-

plantejar el tractament.

Al final de la trobada, tots els assistents 

participaran en la votació del millor ví-

deo presentat.

Més informació a www.fisioterapeutes.

cat/comissions/neurologia/activitats

El passat 21 d’agost, el degà del CFC, 

Sr. Manel Domingo, va ser convidat a 

l’espai ‘Saber Vivir’ del programa La 

Mañana de TVE.

El Sr. Domingo va fer un repàs de diver-

ses tècniques de Fisioteràpia, va parlar 

del dolor lumbar, així com va explicar 

Manel Domingo, degà del CFC, parla de Fisioteràpia 
a l’espai ‘Saber Vivir’ de La Mañana de TVE

la importància de ser tractat per un fi-

sioterapeuta després d’una lesió, però 

també va recalcar que aquest pot pre-

venir l’aparició de la mateixa.

Podeu veure el vídeo del programa a 

www.rtve.es/alacarta/videos/la-mana-

na/saber-vivir-lumbago/3253878/
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Us informem que, al canal de TV del CFC 

www.fisiotv.cat, teniu disponible l’entre-

vista que el nostre degà, Sr. Manel Do-

mingo, ha fet al Sr. Juan López, fisiotera-

peuta i creador del Método POLD. 

L’entrevista va girar entorn del naixement 

i l’evolució d’aquest mètode de teràpia 

manual oscil·latòria i al seu desenvolupa-

ment i introducció dins del món anglosa-

xó. També es va referència a la problemà-

tica amb què es troba un professional de 

la salut a l’hora de publicar en revistes 

especialitzades i es va analitzar el futur 

de les teràpies oscil·latòries.

El degà del CFC entrevista al creador del Método POLD, Juan López, per 
al canal de TV del CFC
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió PRO.
T’abonem el 10% de la teva quota de col·legiat*.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Més de

 +  +  +0 3% Gratis 2.300
comissions de devolució dels teus rebuts la targeta de crèdit i de dèbit per oficines al teu servei.
d’administració i domèstics principals.*** titular i autoritzat.
manteniment.**

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses. O el que és el mateix, el banc dels millors professionals: el teu.
Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

El Compte Expansió PRO requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 700 euros. S’exclouen els ingressos que provenen
de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular. Si tens entre 18 i 25 anys, no cal domiciliar cap ingrés periòdic.
* Fins a un màxim de 100 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
** TAE 0%
*** Llum, gas, telèfon, mòbil i Internet, fins a un màxim de 20 euros mensuals), any rere any.
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

Sabadell
Professional
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El banc de les millors empreses. I el teu.
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QUI ÉS QUI?

Marta Tejedo
Membre de la Comissió de Fisioteràpia NME

Qui sóc?

Sóc la Marta Tejedo, nascuda a L’Hos-

pitalet de Llobregat, tinc 26 anys i sóc 

fisioterapeuta des d’en fa cinc. Vaig 

cursar la carrera de Fisioteràpia a Blan-

querna (Universitat Ramon Llull) i des 

de llavors fins avui he intentat no pa-

rar mai de formar-me, establint-me 

sempre nous objectius professionals i 

laborals que em permetin millorar en 

la meva tasca i arribar cada dia una mi-

queta més amunt en la meva professió. 

Què faig? 

Bé, com suposo que li ha passat a 

molta gent, la meva vida professional 

ha donat moltes voltes des que vaig 

començar. Actualment combino dues 

feines: una de matins en la qual faig 

atenció domiciliària, i una altra de tarda 

on treballo en una clínica situada a Es-

plugues de Llobregat on comparteixo 

feina amb un company fisioterapeuta 

atenent pacients privats i on puc gaudir 

d’un espai personal que utilitzo com a 

consulta pròpia. A part d’això, també 

faig hores com a docent en una escola 

que ofereix formació per a fisioterapeu-

tes ja diplomats i graduats. 

Des que vaig acabar la universitat sem-

pre m’ha atret molt el món de la Fisio-

teràpia neuromusculosquelètica i fa 

quatre anys vaig començar a formar-me 

en aquesta branca de la professió fent 

diferents cursos de postgrau i un màs-

ter que acabo de finalitzar aquest pas-

sat mes de juliol.

El motiu pel qual vaig decidir fer la 

sol·licitud per formar part de la Co-

missió de Fisioteràpia Neuromuscu-

losquelètica va ser la voluntat de voler 

continuar aprofundint en la meva espe-

cialitat aprenent al costat de grans pro-

fessionals d’aquest sector i intentant 

participar de tots els projectes i tasques 

que es proposin per millorar la nostra 

professió, aportant noves idees i, com 

no, moltíssimes ganes de treballar i fer 

coses noves.

Què vull fer? 

Ara mateix tinc diversos objectius 

professionals, el més important i més 

clar de tots és el doctorat, que serà el 

pròxim gran pas que vull dur a terme i 

vull iniciar, si puc, com a mínim d’aquí 

un any. D’altra banda, continuar for-

mant-me en el meu camp i posar-me 

al dia en tot el que pugui, però aquest 

penso que hauria de ser un objectiu 

permanent per a tota persona que es 

dediqui a aquesta professió, li agradi i 

vulgui fer bé la seva feina. 

Per sobre de tots aquests sempre tinc 

l’exigència de veure’m treballar bé amb 

els meus pacients i, qui sap, algun dia 

poder créixer també en l’àmbit de la 

docència, tot i que ja faig les meves pri-

meres passes com a tal i ho gaudeixo 

molt, però qui em coneix sap que és 

una cosa que sempre m’ha apassionat, 

així que continuarem treballant fort per 

aconseguir-ho.

FisioTv.cat

Entrevistes, consells, jornades...

Connecta’t amb
la Fisioter̀apia

i molt més!
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ACMCB

El 5 de novembre d’enguany co-

mençarà la III edició del Màster Univer-

sitari en Fisioteràpia Neuromusculos-

quelètica de la Universitat Internacional 

de la Rioja (UNIR). Us presentem l’únic 

màster oficial i semipresencial d’Es-

panya realitzat en col•laboració amb 

l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques 

de la Salut de Catalunya i Balears (AC-

MSCB) i la Societat Catalano-Balear de 

Fisioteràpia (SCBF), que hi col•labora 

formant part del comitè científic, asses-

sorant en la selecció del professorat i 

participant en la implementació i im-

partició dels mòduls pràctics. 

Aquest màster professionalitzador té 

com a principal objectiu formar els fi-

sioterapeutes en una de les especiali-

tats més demandades com és la terà-

pia manual.

La Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia 
amb el Màster de la UNIR

Es tracta d’un màster específic per a 

fisioterapeutes que busquen millorar 

la seva pràctica clínica diària alhora 

que brinda l’oportunitat d’abordar les 

patologies neuromusculosquelètiques 

aglutinant les tècniques manuals més 

actuals, basades sempre en l’evidència 

científica. Per aquest motiu, compta 

amb la presència de professorat de pri-

mera línia. 

La durada, de 60 ECTS,  es pot cursar en 

un o dos anys segons la disponibilitat i 

el temps anual que se li pugui dedicar.

Disposa d’una plataforma virtual molt 

funcional i de fàcil maneig en la qual, 

entre d’altres, podrem accedir a la 

“zona d’aules” (on trobarem totes les 

assignatures cursades), “l’agenda” (on 

trobarem tant els esdeveniments diaris 

programats com les activitats presen-

cials virtuals), “exàmens” (lloc en el 

qual triarem la seu i els dies de realit-

zació dels exàmens) i “descàrregues” 

(recomanacions de programes que 

s’utilitzaran). En quant a la part teòrica, 

les classes es realitzen en línia a través  

d’un Campus Virtual, que permet con-

tacte directe tant amb els professors 

com amb els companys, i poden ser 

vistes en directe o en diferit, atès que 

el campus virtual funciona les 24h.

El programa d’assignatures és el se-

güent: 

• Metodologia de la investigació i 

documentació clínica 

• Anglès científic 

• Anatomofisiologia i diagnòstic 

per la imatge I i II 
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• Fisioteràpia neuromusculos-

quelètica I i II  

• Treball  Final de Màster

En les anteriors edicions, les assignatu-

res optatives han estat Pilates Terapèu-

tic i Tractament de Fisioteràpia en la 

Síndrome del Dolor Miofascial.

Les assignatures es divideixen en te-

mes i cadascun d’aquests temes pre-

senta quatre apartats diferenciats: 

• Idees clau: a part del temari en si, 

es disposa d’un resum dels con-

tinguts més importants.

• El més recomanat i més infor-

mació: punt en el qual trobarem 

diferents apartats per ampliar 

coneixements i aprofundir en el 

tema en concret.

• Activitats: exercicis que faciliten 

l’adquisició dels coneixements i 

completen l’avaluació continuada.

• Test: autoavaluació per tema rea-

litzat.

Dins de cada assignatura trobem la 

programació setmanal que serveix com 

a orientació i recomanació per orga-

nitzar-se cada setmana i poder dur el 

màster al dia.

Pel que fa a la part pràctica, caldrà assis-

tir a un total de 12 seminaris presencials 

de 20 hores de durada que es realitzen a 

la seu de l’Acadèmia de les Ciències Mè-

diques de Catalunya i Balears (ACMCB).

Us animem a què doneu un cop d’ull 

a  www.unir.net/master-fisioterapia per 

a més informació i us recordem que els 

socis de la Societat Catalano-Balear de 

Fisioteràpia gaudireu d’un 10% de des-

compte. Fes-te soci si no ho ets encara, 

i gaudiràs del descompte!!

Per últim, recordar que tota la infor-

mació relativa a la Societat, dates 

i inscripcions de sessions, tallers i 

jornades, les podeu trobar a la nos-

tra pàgina web www.scfisioterapia.

cat i que podeu seguir-nos també 

a les xarxes socials Twitter @SCBF_

Scientific (més de 2.100 seguidors) 

i Facebook a www.facebook.com/

SocietatCientificaDeFisioterapia 

(més de 1.000 seguidors).
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A FONS

Sit up: l’Alça,  
un projecte pel bé comú

En aquest número hem volgut acostar-vos la realitat de la Sala 
Puig verd, ubicada a Castellar del Vallès, que va néixer l’any 1989 
amb l’objectiu d’atendre a tres nens del mateix municipi que te-
nien necessitats especials a nivell motriu per causes neurològiques, 
i que per la seva edat (6 anys) havien acabat la seva atenció al Cen-
tre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç i, per tant, 
s’havien quedat sense continuïtat de Fisioteràpia especialitzada.
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A mesura que passava el temps, la 

quantitat de nens que cercaven l’aten-

ció de la Sala Puigverd anava creixent 

i el servei, que als seu inicis només 

comptava amb la intervenció de la fi-

sioterapeuta Marta Prat, es va anar 

fent gran; però sempre amb la mirada 

posada en treballar amb nens i nenes 

amb patologia neurològica que el seu 

comú denominador fos l’afectació a 

nivell motriu. El principal repte de la 

Sala Puigverd és “facilitar una inclusió 

social efectiva dins l’entorn natural del 

nen/a que aboqui al benestar de tota 

la família” ens comenta la Marta Prat, 

“és per aquest motiu que d’acord amb 

els desitjos d’aprenentatge del nen 

(reptes particulars), les necessitats de la 

família respecte del seu fill/a i el criteri 

professional es crea un pla de treball”, 

afegeix. Per aquest motiu la “primera” 

pregunta que se li fa al nen quan arriba 

a Sala Puigverd és “I a tu, què t’agrada 

fer?”, “perquè sabem que la il·lusió és 

un vehicle d’aprenentatge per aconse-

guir qualsevol repte particular”.

La base de treball dels fisioterapeutes 

que hi treballen és Bobath en pediatria. 

Amb la base de l’evidència científica de 

la neuroplasticitat es fan els plans de tre-

ball, “havent après que el cervell s’adap-

ta al seu entorn, i fixant-nos què mou a 

cada nen a aprendre”, ens comenten.

Aquest pla de treball basat en els 

“desitjos” (reptes particulars) del nen 

requereix una implicació molt impor-

tant per part del mateix infant, dels 

fisioterapeutes i, per suposat, dels pa-

res –no només de temps sinó també 

econòmica-, atès que sovint són hores 

i hores dedicades a aconseguir el rep-

te de cada nen/a. Actualment, amb la 

conjuntura econòmica del país, que 

ha vist retallades la majoria de subven-

cions públiques, la Sala Puigverd s’ha 

vist abocada a plantejar-se i cercar no-

ves formes d’autofinançament. I aquí és 

on apareix la figura del Marc.

La casualitat
El Marc, un nen que assisteix regular-

ment a la Sala Puigverd, va demanar a 

la fisioterapeuta que l’atenia, la Marta 

Prat, si podia anar a la seva escola a ex-

plicar als nens i nenes de la seva classe 

per què ell caminava diferent dels altres.

En aquella xerrada, es va detectar que 

a l’escola del Marc hi havia nens i nenes 

que, un cop asseguts a la cadira no to-

caven de peus a terra, eren nens que 

adoptaven postures incòmodes, gens 

saludables i lluny de la cura cap a un 

mateix. Això els va portar a plantejar-se 

si era un fet puntual o bé si es repetia 

en la resta d’escoles.

Per aquest motiu l’any 2005 van fer un es-

tudi a Castellar del Vallès amb una n=480 

on van poder corroborar que un 15% dels 

nens i nenes de les escoles no toquen 

MAI de peus a terra. I la literatura que 

parla de la rigidesa del mobiliari i com 

això afecta als nens i nenes va consta-

tar-ho: era una realitat estesa arreu. Fent 

recerca es van adonar que ni a Catalunya 

ni a Espanya hi havia cap solució per a 

aquesta realitat, ningú se n’havia ocupat, 

però en canvi en alguns països nòrdics el 

mobiliari escolar era regulable en alçada, 

fet que donava solució a les diferents ve-

locitats de creixença dels nens. 

Des del 2005 fins al 2015 Sala Puigverd 

va portar a terme un Programa d’Higie-

ne de la Postura dins l’Aula a totes les 

escoles de Castellar del Vallès. Un ser-

vei gratuït que formava part de la Guia 

Didàctica del mateix municipi. Aquest 

va transcórrer amb èxit, però sempre 

hi havia la mateixa dificultat: els nens i 

nenes que no tocaven de peus a terra 

havien d’utilitzar “solucions d’anar per 

casa per fer alçadors de les cadires”.
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A FONS

Va ser aleshores quan van dissenyar 

i patentar un giny anomenat “Sit up: 

l’Alça”, una alça reposapeus, regulable 

en alçada i amplada, apilable, plegable 

i integrable al mobiliari escolar que te-

nia per objectiu millorar el benestar dels 

alumnes fent adaptable el mobiliari es-

colar a l’edat de creixença física de ca-

dascú, així com donar la possibilitat als 

alumnes d’aprendre a conèixer el seu 

cos, cuidar-lo, fer-se’n responsables i es-

timar-lo. Després van fer una prova pilot 

amb 1.717 nens de Castellar del Vallès 

i van incloure 250 alces distribuïdes en 

86 aules. Aquesta implementació es va 

acompanyar del Programa d’Higiene 

de la Postura dins l’Aula a les famílies, al 

claustre de professors i a tots els nens i 

nenes de cada classe. 

• Benestar de l’alumne (valorada 

pel professorat): puntuació de 7’2 

sobre 10. El professorat va rela-

cionar l’alça amb el fet que el nen 

estigués més quiet, i aquesta no 

era la seva funció.

L’alumne el va valorar en 9 sobre 10 i 

demanava poder utilitzar aquest giny 

sempre.

Les conclusions
Es va poder demostrar que:

• Sit up: l’Alça contribueix al benes-

tar físic dels alumnes i els permet 

tocar de peus a terra quan estan 

asseguts a les cadires de les au-

les, fent un angle de 90º a tur-

mells, genolls i maluc.

• Sit up: l’Alça permet adaptar-se 

a les cadires de les escoles públi-

ques, privades i concertades.

• S’ha evidenciat que els alumnes 

utilitzen en benefici seu el Sit up: 

l’Alça.

• Sense ser–ne una pretensió, van 

observar que la higiene de la 

postura dins l’aula així com l’er-

gonomia dins l’escola en benefici 

de l’alumne són grans buits de 

coneixement dins l’àmbit escolar.

Al juny passat, malgrat els bons resul-

tats obtinguts, un cop acabada la prova 

pilot i veient que el giny pesava en ex-

cés, es van retirar totes les alces de les 

escoles; calia seguir investigant i fer un 

giny millor, un giny que ja està confec-

cionat i que esperen tenir-lo disponible 

en un període molt curt de temps.

Sra. Marta Prat.

Els resultats
En aquesta prova pilot es van avaluar 

tres àrees:

• Ètica dins l’aula: puntuació de 8’9 

sobre 10. Els nens havien accep-

tat el Sit up: l’Alça i la considera-

ven una millora per al seu benes-

tar (aquesta consideració era tant 

per part del grup classe, com de 

l’alumne que se’n beneficiava, 

com del professorat).

• Desenvolupament del giny: pun-

tuació mitjana de 4’25 sobre 10. 

Totes les escoles van coincidir 

que el Sit up: l’Alça  pesava mas-

sa. Per tant era una dada que 

calia tenir en compte, valorar-la i 

rectificar-la.
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Tancant el cercle
La proposta ara és comercialitzar el Sit 

Up: l’Alça i tot el coneixement que s’hi 

relaciona a tot Catalunya i altres paï-

sos. El benefici econòmic de la venda 

d’aquest producte que, paral·lelament 

és benefici de salut per al nen que l’uti-

litza i que dóna feina a un taller ocupa-

cional de treball per fer-ne el muntatge, 

a la vegada és formació i transformació 

sociocultural de la higiene de la postura 

i ha de servir per tancar el cercle: invertir 

en salut per als nens i nenes que assis-

teixen a la Sala Puigverd i que tinguin 

les eines per poder veure com aquells 

desit jos “reptes particulars” que co-

mentàvem abans en matèria d’aprenen-

tatge de funció motriu, es fan realitat. 
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PERSONATGE

Entrevista a Cristina Bel

En aquest Noticiari que teniu a les mans, entrevistem Cristina Bel 
Tamayo amb motiu de la publicació del seu llibre com a coautora 
“Un cambio de mirada”, que pretén oferir una mirada polièdrica 
des del punt de vista de tots els professionals que uneixen els 
seus esforços per donar el millor servei possible a les famílies que 
tenen el seu nadó a un servei de neonatologia i la seva posterior 
vinculació al CDIAP.
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La Cristina, que és diplomada en Fisio-

teràpia, psicomotricista i ha realitzat un 

postgrau de Fisioteràpia en Pediatria 

així com un altre per al tractament es-

pecialitzat en trastorns sensoriomotors 

d’origen cerebral d’acord amb el con-

cepte Bobath, treballa actualment com 

a fisioterapeuta i psicomotricista espe-

cialitzada en neuropediatria al Centre 

de Desenvolupament Infantil i Aten-

ció Precoç d’Hospitalet del Llobregat, 

CDIAP Baula.

Quan es va començar a interessar per 

l’àmbit de la Fisioteràpia pediàtrica? 

Durant el darrer any a la universitat 

una fisioterapeuta apassionada i molt 

expressiva  ens donava classes de pe-

diatria, la Núria Pastallé. Després de 

les primeres classes  se’m va despertar 

l’interès per la Fisioteràpia pediàtrica i, 

posteriorment, en aquests anys en el 

camí m’he trobat amb grans professio-

nals que estimen la Fisioteràpia neuro-

pediàtrica com la María Luisa Frontera, 

l’Asunción Aracil, l’Engràcia Cazorla, la 

Carme Santaló, la Mar Cuerda...  totes i 

cadascuna d’ elles m’han aportat el seu 

saber, la seva experiència, la seva mira-

da, la seva passió... 

Vostè treballa al CDIAP Baula des del 

2006, quins són els professionals que 

intervenen en el tractament d’un nen 

en un CDIAP?

Al CDIAP seguim un model de treball 

biopsicosocial, som un equip interdis-

ciplinari on entenem el nen com un 

subjecte global. El nostre equip esta 

format per metges neuropediatres, tre-

balladora social, psicòlegs, logopedes, 

psicomotricistes i fisioterapeutes. 

Quan l’infant i la seva família arriben 

per primer cop a Baula, se segueix un 

circuit assistencial on primer es realitza 

una entrevista d’acollida realitzada per 

la treballadora social. Posteriorment 

es fa una visita amb la metge neuro-

pediatra i, finalment, si es requereix, 

són atesos pel terapeuta corresponent 

depenent sempre de les necessitats de 

l’infant  i de la seva família.

Quines són les funcions d’un fisiotera-

peuta en un CDIAP?

Infinites!!! (riu). Bé, la principal és do-

nar una atenció de qualitat al nen i a la 

seva família. Això implica tant el treball 

directe que podem realitzar a la sala de 

Fisioteràpia o al domicili amb el nen i 

amb la seva família, com tot el treball 

indirecte que realitzem en xarxa dins 

els diferents àmbits de salut, educació 

i social, per exemple, les coordinacions 

amb les mestres de les escoles bressol, 

EAP, servei d’atenció precoç de l’ON-

CE, pediatres, neonatòlegs, neurope-

diatres, traumatòlegs, ortopedes, tre-

balladores socials...

Com desenvolupeu la vostra tasca?

La nostra principal eina de treball, a 

part de les nostres mans, és el desig 

del nen per interactuar i relacionar-se 

amb l’entorn que l’envolta mitjançant 

el moviment i anar aconseguint així les 

petites conquestes en l’espai. Els fisios 

hem de cercar i afavorir  aquest desig: 

la motivació en cada nen, ja que serà el 

motor de vida i de moviment.

El nadó és expressivitat motriu i la 

mostra mitjançant el cos i els seus 

moviments... manifestant així els seus 

estats emocionals, de plaer o de des-

plaer. Nosaltres, com a fisioterapeutes, 

hem de ser conscients i poder identi-

ficar aquests estats per poder apropar 

la mare i pare al seu nadó en aquests 

primers anys de vida. Les primeres re-

lacions són les que forgen el vincle 

afectiu. Essent així molt important les 

activitats de la vida diària, com l’ali-

mentació, la higiene, dormir... Un nen 

amb dificultats motrius tindrà un cos di-

fícil de contenir i sostenir per la família, 

provocant situacions de desplaer difí-

cils d’entendre i gestionar per la famí-

lia. Situacions que en altres condicions 

serien de plaer, com pot ser l’hora del 

bany o un canvi de bolquers, passen a 

ser situacions critiques i de difícil ajust 

tònic emocional entre les parts que es 

relacionen, pare-nadó, mare-nadó, fa-

mília-nadó.

És aquí on nosaltres els fisioterapeutes 

podem facilitar, afavorir, aconsellar les 

postures més idònies, el maneig del 

nen, el control postural, ajudes tècni-

ques... facilitant la part motriu interve-

nim en un major ajust i una major ente-

sa entre mare, pare i infant, afavorint el 

vincle entre ells.

Al CDIAP, quins són els motius de de-

manda de Fisioteràpia pediàtrica més 

habituals?

Els nostres principals derivadors són 

els pediatres de les àrees bàsiques de 

salut de la zona, així com els neurope-

diatres i neonatòlegs dels hospitals, un 

gran nombre de nens ens arriben du-

rant el seu primer any de vida.

Ens arriben molts infants prematurs, in-

fants amb retard de creixement intrau-

terí,  plagiocefàlies, torticolis congèni-

tes, lateralitzacions cefàliques, paràlisis 

braquials obstètriques, cromosopaties, 

lesions del sistema nerviós central...

Per fer-nos una idea, dels 53 nens que 

porto actualment, en 24 d’ells la de-

manda d’atenció i de tractament de Fi-
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sioteràpia és la prematuritat. Existeixen 

graus de severitat, atenem lleus, mode-

rats i greus, depenent de les setmanes 

de gestació i de les seqüeles causades 

per la prematuritat. Si ens centrem en 

els nens prematurs, són nens de risc i 

des del CDIAP podem fer un bon tre-

ball de prevenció tant si hi ha seqüeles 

neurològiques com si no.  

A part de l’atenció a l’infant, com 

s’aborda la problemàtica del nen amb 

la resta de la família?

Durant els primers anys de vida treba-

llem a la sala de Fisioteràpia amb la 

família, (pare o mare) sempre presents 

amb nosaltres, així podem acompanyar 

la família en el procés maduratiu i de 

desenvolupament evolutiu del seu fill 

tant a nivell motor, cognitiu com emo-

cional, podent així facilitar les eines ne-

cessàries per posar-les en pràctica en 

les activitats de la vida diària i el procés 

de criança del seu fill.

Crec que l’actitud d’escolta, d’acom-

panyament i d’empatia amb la família, 

afavoreix un ambient on poden confiar 

els seus temors i angoixes sobre el dia 

a dia de les dificultats del seu fill. La 

nostre tasca és identificar les poten-

cialitats i les carències, però a la vega-

da intentem treure de les carències el 

màxim potencial possible. I, per supo-

sat, potenciar les potencialitats. Així 

com validar la mare i el pare en les se-

ves funcions diàries.

En tot moment sempre tenim l’equip 

interdisciplinari per donar-nos suport 

quan ho necessitem i, quan es reque-

reix, intervenen altres disciplines com, 

per exemple, els psicòlegs...

Acaba de publicar el llibre “Un cambio 

de mirada”, què la va motivar a parti-

cipar en aquest projecte?

Va sorgir la idea després de les diver-

ses coordinacions d’un nen prematur. 

En aquest treball en xarxa, varen parti-

cipar les infermeres del Servei de neo-

natologia de l’Hospital Vall d’Hebron 
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Estrella Gargallo i Belen Rodríguez, així 

com la psicòloga Mercè Leonhardt i la 

M. Teresa Pi-Sunyer del mateix centre 

hospitalari, i Lucia Sánchez psicòloga i 

companya del CDIAP.

Ens va motivar el fet de tractar conjun-

tament un nadó prematur i l’enriqui-

ment que suposava per a cada un dels 

professionals compartir les diverses re-

flexions i anàlisis  des d’una visió inter-

disciplinària i plural.

Sense la perseverança de la Mercè Leon-

hardt, persona a la qual admiro profun-

dament tant a nivell professional com 

personal , no hagués sortit endavant.

A qui creu que li pot ser útil la lectura 

del llibre en el qual vostè ha participat?

Crec que el llibre té un gran ventall de 

tipus de lector. Tota persona que, tant a 

nivell professional com personal, estigui 

vinculada amb el món dels infants. Pe-

diatres, neonatòlegs, neuropediatres, 

infermeres, fisioterapeutes, psicòlegs, 

pedagogs, especialistes en atenció pre-

coç, mestres d’educació especial, psi-

comotricistes, terapeutes ocupacionals 

i familiars de nens prematurs. 

Quins són els objectius que, com a 

coautora, pretén aconseguir amb la 

publicació del llibre?

Mostrar la realitat quotidiana del tre ball 

i l’experiència amb els infants prema-

turs i les seves famílies des d’una mira-

da conjunta de les diverses disciplines.

La nostra és una petita col·laboració 

dins del llibre per donar a conèixer i 

difondre què és un CDIAP i quines fun-

cions realitzem els professionals que hi 

treballem, tenint com a protagonista 

l’infant prematur i la seva família.

Un desig per a la Fisioteràpia...

Sentir-la i viure-la apassionadament dia 

a dia. Sempre hi ha coses per aprendre i 

per crear... així la fem viva en el present.
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Què ens fa diferents ?

* Prima mitjana per a l’any 2015 calculada per a una família de 5 membres (pare de 39 anys, mare de 38 anys, fills de 
10, 7 i 5 anys), residents a Barcelona, que tenen contractada l’assegurança A-S Total (modalitat amb franquícia) i els 
progenitors l’assegurança d’Indemnització per Hospitalització, als quals s’apliquen les promocions vigents (vàlides per 
a altes realitzades abans del 17 de desembre de 2015).

des de 37,78 € al mes *

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - T. 93 414 36 00  |  www.mgc.es  |  mgc@mgc.es

informa’t - 93 414 36 00 | www.mgc.es

• Quadre mèdic amb centres de renom que inclou
 els equips mèdics de prestigi que hi treballen.

•	Cobertura de pròtesis que inclou totes les pròtesis 
 d’implantació interna i preveu les que puguin aparèixer 

com a resultat dels avenços científics i tecnològics.

i moltes més !
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A la tardor… panellets!!!

A la tardor, la tradició a Catalunya és 

preparar panellets, un caprici dolç i 

petit que es consumeix el dia de Tots 

Sants, és a dir, l’1 de novembre.

Fa anys el panellets formaven part del 

ritual religiós i la gent els portava amb 

cistells a l’església per tal que fossin 

beneïts i els menjaven en comunitat. 

Poder-los comprar a les pastisseries 

és quelcom relativament nou. Segons 

s’explica, eren típiques les rifes de pa-

nellets que es feien als hostals i cafès, 

freqüentats per les famílies un cop aca-

bada la missa. Quan els pastissers els 

van començar a elaborar de forma ge-

neralitzada, es va començar a crear una 

rica varietat de panellets. 

És possible que us pregunteu quants ti-

pus de panellets hi ha, però la resposta 

no és gens senzilla, atès que prenent la 

mateixa massa com a base, s’hi poden 

afegir tots els ingredients que ens vin-

guin de gust. A continuació us n’oferim 

un mostra; i recordeu, és una recepta 

perfecte per fer amb el nens!

Oferir als convidats i celebrar les festes religioses amb dolços és una 
tradició molt nostrada (el tortell de reis, els bunyols de Quaresma, 
les neules i els torrons…).
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A continuació us oferim di-

verses receptes per elaborar 

panellets de diferents gus-

tos amb els quals, grans i 

petits, us en llepareu els dits.

La seva elaboració és senzilla i, en el 

cas del massapà normal, delicada.

Tots els panellets parteixen de la base 

del massapà i aquest té diferents fórmu-

les depenent del seu ús. Tot i que la més 

clàssica és la base del massapà normal, 

no podem oblidar el més bast i econò-

mic on s’hi posa patata, i amb el qual 

s’aconsegueix una massa més compac-

ta i molt més fàcil de treballar, aspecte 

important si els nens ens ajuden.

El massapà Massapà normal

600 g de farina d’ametlla marcona

600 g de sucre

150 g d’aigua

1 ou

Ratlladura de ½ llimona

1. En un cassó hi posem l’aigua i 

el sucre, i quan arrenqui el bull 

ho retirem.

2. Hi afegim la farina d’ametlla i la 

ratlladura de llimona, i ho reme-

nem fins que quedi convertit en 

una pasta. La deixem refredar.

3. Batem un ou i l’afegim a la 

massa, que treballarem fins que 

quedi ben elàstica i sòlida.

Massapà econòmic

600 g de farina d’ametlla

600 g de sucre

300 g de patata bullida

1. Posem a bullir la patata amb la 

pell. Quan estigui freda, la pe-

lem i l’aixafem fins aconseguir 

una pasta sense trossets.

2. Barregem la pasta de patata 

amb el sucre i la farina d’amet-

lla amb les mans fins aconse-

guir una pasta ben homogènia.

Les opcions
Panellets de pinyons

200 g de massapà

Pinyons

1 ou

Amb una mica d’ou batut untem 

els pinyons crus, anem fent bole-

tes amb la massa i les arrebossem 

amb els pinyons procurant que 

s’hi enganxin.

Posem els panellets al forn (que 

prèviament haurem escalfat) en 

una plata lleugerament enfarina-

da i els fem coure entre cinc i deu 

minuts a 220º vigilant que no es 

cremin, però que quedin daurats.

Panellets de cafè

200 g de massapà

10 g de cafè soluble (pot ser 

descafeïnat)

Sucre llustre

Barrejar el massapà amb el cafè 

fins aconseguir una pasta ben 

homogènia.

A continuació fer petites porcions 

de forma ovalada i posar-les a 

coure al forn (que prèviament 

haurem escalfat) en una plata lleu-

gerament enfarinada entre cinc i 

deu minuts a 220º.

Un cop estiguin freds els arrebos-

sarem amb sucre llustre.
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Panellets de llimona

200 g de massapà

Ratlladura de 2 llimones

Sucre llustre

Barrejar la massa amb la ratlladura de llimona.

Fer boletes i posar-les al forn (que prèviament haurem 

escalfat) en una plata lleugerament enfarinada, on les 

farem coure entre cinc i deu minuts a 220º.

Un cop estiguin freds els arrebossarem amb sucre llustre.

Panellets de codonyat

200 g de massapà

50 g de codonyat

Sucre llustre

Enfarinar bé la superfície de treball i formar un rotllet 

de massapà. Fer un tall longitudinal amb un ganivet i 

obrir el rotllet amb els dits.

Tallar el codonyat en tires i introduir-lo en la incisió de 

la massa. Tancar el rotllet i fer-lo rodar amb les mans 

per aconseguir que el codonyat quedi al mig de la 

massa.

Tallar el rotllet en peces iguals i posar-los al forn (que 

prèviament haurem escalfat) en una plata lleugerament 

enfarinada, on els farem coure entre cinc i deu minuts 

a 220º. 

Un cop estiguin freds els arrebossarem amb sucre llustre.

Panellets de xocolata

200 g de massapà

100 g de cobertura de xocolata

2 cullerades de xocolata en pols

Barrejar la xocolata en pols amb el massapà. Fer peti-

tes porcions en forma de castanya i coure-les al forn ja 

calent a 220º entre cinc i deu minuts. Deixar refredar.

Fondre la cobertura de xocolata amb bany maria o bé 

al microones (cal seguir les indicacions del fabricant) 

i submergir lleugerament els panellets en la xocolata 

per la part rodona. Deixar assecar la xocolata.

Panellets de coco

200 g de massapà

40 g de coco ratllat

1 ou

Barrejar el massapà amb la meitat del coco ratllat i 

elaborar roques de forma punxeguda amb les mans.

Separar la clara i el rovell de l’ou. Batre la clara lleuge-

rament.

Passar les roques de coco per la clara d’ou i, posterior-

ment, per la resta del coco ratllat que haurem reservat.

Posar els panellets en una plata de forn lleugerament 

enfarinada i pintar-ne el ‘cim’ amb el rovell batut.

Coure’ls al forn entre cinc i deu minuts a 220º vigilant 

que no es cremin, però que quedin daurats de la part 

de dalt.
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El llibre Un cambio de mirada és un ex-

cel·lent reflex de la realitat que viuen 

els acabats de néixer, i les seves famí-

lies, que inicien la seva experiència vital 

en un servei de neonatologia.

Més que un canvi, es tracta d’una am-

pliació de la mirada, d’una visió po-

Un cambio de mirada
Autors: Cristina Bel, Estrella Gargallo, 
Mercè Leonhardt, Maria Teresa Pi-Sunyer, 
Belén Rodríguez i Lucía Sánchez
Editorial: Círculo Rojo

lièdrica oferta des del punt de vista 

d’unes professionals que, amb gene-

rositat, uneixen els seus esforços i les 

seves capacitats per anar molt més 

enllà, per oferir a les famílies una suma 

que potencia. Un clar exemple del po-

tencial del treball en equip, coordinat, 

capaç de transformar.
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