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OPINIÓ

Quatre són les grans línies de treball 

que el Col·legi té damunt la taula amb 

vistes al 2016. El primer: la dignificació 

del treball fisioterapèutic. El segon: la 

lluita contra l’intrusisme professional. 

El tercer: l’impuls de la responsabilitat 

social corporativa del CFC. I el quart: el 

foment de la formació i recerca. Qua-

tre grans eixos que no sorgeixen per 

caprici, sinó perquè aquesta és la fer-

ma voluntat de la Junta de Govern i, 

alhora, perquè així ho van expressar els 

col·legiats en l’assemblea celebrada el 

passat mes de juny.

La dignificació és una necessitat d’allò 

més evident. En pocs anys, arran de la 

recessió econòmica, la de fisioterapeu-

ta ha passat de ser una professió on hi 

havia ocupació gairebé plena i amb uns 

nivells retributius acceptables, al mo-

ment actual, quan la precarietat laboral 

i salarial guanya terreny a marxes força-

des. No ens podem quedar de braços 

creuats, i és per això que ja treballem 

en dues vessants: la creació de grups 

de treball (com el que ja hem  constituït 

recentment de Mútues) i el diàleg amb 

els sindicats més representatius del 

sector de la sanitat per mirar de gua-

nyar pes i representativitat en les seves 

estructures organitzatives.

Pel que fa a la lluita contra l’intrusisme, 

entenem que aquest combat no és tan 

sols beneficiós per als fisioterapeutes, 

sinó que també ho és per al conjunt 

de la societat, que finalment és qui 

més pateix les possibles conseqüèn-

cies d’una mala praxi professional. És 

per això que, més enllà de treballar 

l’assumpte des d’una perspectiva legal 

–cosa que ja hem començat a fer–, vol-

dríem compartir les nostres inquietuds 

amb la resta de la societat amb accions 

informatives i comunicatives adreçades 

al públic general.

El tercer dels eixos (el de la responsabi-

litat social) és tota una marca de la casa, 

en bona mesura. Ja fa anys que el CFC 

col·labora en diversos projectes solida-

ris però, en aquesta ocasió, el que in-

tentem és posar en marxa programes 

solidaris que també apropin la Fisio-

teràpia a persones necessitades dels 

nostres entorns més pròxims. La soli-

daritat es demostra tant lluny com prop 

de casa. D’aquí que ja haguem engegat 

un projecte pilot de cooperació a Sant 

Boi de Llobregat –amb la col·laboració 

de Fisios Mundi– per tractar gratuïta-

ment persones amb seqüeles físiques 

per AVC (Accident Vascular Cerebral) i 

que no poden pagar-se el tractament.

Finalment, com a quart eix, l’aposta 

que farem aquest 2016 per formació 

i recerca mira de contribuir a millorar 

la formació dels col·legiats que ho 

desitgin, amb la certesa absoluta que 

el nivell formatiu, cada cop més, inci-

deix directament en el nivell d’ocupa-

ció, en la carrera professional i, fins i 

tot, en l’escala laboral. En paral·lel, 

entenem que la recerca i constatació 

de cada cop majors evidències cien-

tífiques també és una molt bona eina 

per prestigiar la professió i obtenir els 

reconeixements i complicitats que, de 

vegades, trobem a faltar davant de de-

terminades institucions.

Grans reptes  
per al 2016
Manel Domingo. Degà
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EL TEMA DEL MES

En defensa dels fisioterapeutes 
PLA ESTRATÈGIC 2016

El Pla estratègic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya per al 
2016 ja és una realitat, com sabeu tots aquells que vàreu assistir a 
l’assemblea del passat 18 de novembre. La dignificació continuada 
de la Fisioteràpia, una campanya contra l’intrusisme professional, 
la proposta de realització d’un pla pilot que permeti derivar deter-
minats pacients dels CAP als fisioterapeutes i l’augment de la do-
tació pressupostària destinada a la recerca, són algunes de les línies 
de treball que han de constituir els fonaments de l’activitat del 
Col·legi al llarg de l’any que ara tot just començarà. El pressupost 
del CFC previst per a tot l’any ascendeix a 1.659.000 €.
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Econòmicament, el Pla estratègic es 

nodreix, d’una banda, de la partida des-

tinada pressupostàriament per al 2016 

i, d’una altra, d’un important romanent 

que s’arrossega comptablement de 

l‘exercici 2014. En aquest sentit, i tal com 

va aprovar l’assemblea general del pas-

sat mes de juny, aquests diners del 2014 

es destinaran de manera expressa a ac-

cions que tinguin a veure, bàsicament, 

amb la dignificació de la Fisioteràpia, la 

lluita contra l’intrusisme laboral i la co-

municació externa d’aquests aspectes 

tan transcendents per a la professió. 

De fet, aquestes línies de treball ja 

s’han donat per encetades. El passat 

mes de novembre va reunir-se per pri-

mer cop el Grup de Treball de Mútues 

de Salut del CFC, amb l’objectiu de 

buscar i proposar un pla de treball que 

concreti accions que puguin millorar 

les condicions contractuals dels centres 

concertats amb les mútues. Pel que fa 

a la resta de Grups de Treball que s’han 

de posar en marxa, el corresponent a 

Sindicats ja ha fet les primeres passes 

per a la seva constitució, mentre que els 

d’Autònoms i Formació no començaran 

a caminar fins al nou any.

El degà del CFC, Manel Domingo, creu 

que aquests Grups de Treball poden 

ser eines molt útils, per exemple, a l’ho-

ra d’avançar i lluitar contra la precarie-

tat laboral i tarifària. I és que aquest és 

precisament un dels grans objectius del 

Grup de Treball de Mútues de Salut: 

“no ens podem quedar de braços creu-

ats veient com algunes companyies de 

salut paguen 5 euros per sessions de 

qualitat als fisioterapeutes”, afirmen. I 

encara afegeixen que, “estem obligats, 

com a mínim, a estudiar i mirar si tro-

bem algunes fórmules adequades que 

permetin dignificar les retribucions als 

professionals col·legiats”.
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EL TEMA DEL MES

Pel que fa a la campanya contra l’in-

trusisme, una de les primeres passes 

que ja s’ha fet ha estat la d’empren-

dre diverses accions en l’àmbit jurídic, 

mentre que es preveu demanar, ben 

aviat, diversos dictàmens en relació a 

assumptes com: la Fisioteràpia aplica-

da als animals, la invasió de competèn-

cies per part de determinats llicenciats 

d’INEF i el paper de les Mútues de Sa-

lut i les Mútues de Trànsit. 

En relació a les línies que aniran a 

càrrec del pressupost corresponent al 

2016,  —un pressupost que segueix la 

línia de contenció econòmica dels da-

rrers anys— destaca l’augment impor-

tant de la dotació econòmica que es 

destinarà a la formació, la recerca i a la 

Revista Científica, i que en gran mesura 

ens ho ha permès el fet d’haver liqui-

dat la hipoteca de la seu de Barcelona. 

Pel que fa a jornades, se n’han previst 

vuit entre les quals s’hi comptaran les 

de: Geriatria, TIC i 2.0, Neuromusculos-

quelètica, Servei d’Orientació Laboral 

(SOL) i Mútues. Tot i que en alguns ca-

sos encara s’hi treballa internament, la 

jornada dedicada al Servei d’Orienta-

ció Laboral, per exemple, recollirà ex-

periències de fisioterapeutes catalans 

que treballen arreu del món. Pel que fa 

a la jornada TIC i 2.0 del 2016, la inten-

ció és tornar a reunir els mateixos po-

nents que al 2012 ja van participar en la 

que va ser la primera jornada d’aquest 

tipus que organitzava un col·legi de 

fisioterapeutes de l’Estat, i entre els 

quals hi havia els bloguers Raúl Ferrer, 

Carlos Castaño i Javier Trujillo. 

A falta de tancar definitivament els 

programes i les dates, allò que ja s’ha 

aprovat és que totes les jornades es-

taran becades al 100% per a tots els 

col·legiats que ho demanin. En pa-

ral·lel, també s’augmenta la dotació 

pressupostària destinada a l’edició 

de la Revista Científica, de la qual el 

passat mes de novembre va sortir pu-

blicat l’últim número. En paraules del 

coordinador de la publicació i tresorer 

del CFC, Ramon Aiguadé, “des del 

Col·legi creiem que cal fer un esforç 

per fomentar l’afany de recerca de 

tots els col·legiats i potenciar 

la Revista Científica fins a convertir-la 

en un referent no tan sols per als fisio-

terapeutes, sinó també per a tots els 

col·lectius professionals que tenen a 

veure amb la salut internacionalment”. 

És per això que la Revista Científica, a 

partir de 2016, s’editarà en català, cas-

tellà i anglès.

La recerca de complicitats amb la Con-

selleria de Salut de la Generalitat de 

Catalunya torna a ser, un altre any, un 

dels objectius prioritaris de l’actual Jun-

ta de Govern del CFC. Al 2016, es pre-

veu que els representants del Col·legi 

i de Salut formalitzin la signatura del 

conveni d’acreditació sanitària, que ja 

s’ha redactat i acordat entre les parts. 

El principal objecte del conveni no és 

cap altre que “la delegació, per part 

del Departament de Salut a favor del 

CFC, de la realització de determinades 

funcions públiques pròpies d’aquest 

Departament en matèria de determi-

nades autoritzacions de les consultes 

de Fisioteràpia de Catalunya”, segons 

l’acord al qual s’ha arribat.

En aquesta mateixa línia, el CFC tre-

balla en la redacció d’un Pla pilot (per 

pactar amb el Departament de Salut) 

que hauria de permetre que els met-

ges de família, des dels Centres d’As-

sistència Primària (CAP), poguessin fer 
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derivacions de determinats casos direc-

tament als fisioterapeutes. Seria el cas, 

de la lumbàlgia i l’MPOC, per exemple. 

“El que intentem mostrar amb aquest 

pla és la millora notable de la relació 

cost-eficiència que es produiria en 

derivar directament al fisioterapeuta 

aquells casos d’alta prevalença i baixa 

complexitat”, afirma la vicedegana del 

CFC, Mònica Rodríguez.

De cares a l’any vinent, el Col·legi man-

tindrà la seva habitual aposta per la 

responsabilitat social corporativa. Més 

enllà de les xerrades que s’organit-

zen, a través d’ajuntaments de Catalu-

nya, sobre higiene postural en centres 

d’educació primària, està previst que al 

2016 s’iniciï una campanya divulgativa 

i itinerant de Fisioteràpia respiratòria, 

impulsada per la Comissió de Fisioterà-

pia Respiratòria del CFC i en la qual 

s’espera comptar amb la implicació i 

participació dels col·legiats. 

Encara en qüestions de responsabilitat 

social, el passat mes de novembre es 

va iniciar un projecte de cooperació 

que permet que persones amb se-

qüeles físiques per Accidents Vasculars 

Cerebrals que no puguin costejar-se 

el tractament de Fisioteràpia, el rebin 

gratuïtament. Aquesta és una prova pi-

lot de la col·laboració entre la Federa-

ció ECOM i el Col·legi de Fisioterapeu-

tes de Catalunya, amb la participació 

de Fisios Mundi, que s’espera que es 

podrà ampliar en un futur. El secreta-

ri del CFC, Gabriel Liesa, exposa que 

amb aquesta iniciativa “mirem de do-

nar suport a persones en risc d’exclu-

sió social que viuen ben a prop nostre, 

quan fins ara les campanyes solidàries 

que fèiem sempre s’havien enfocat a 

ajudar persones de països subdesen-

volupats”. En opinió de Liesa, “a partir 

d’ara, la idea és seguir impulsant cam-

panyes d’aquest tipus tant fora com 

dins del país”.

La potenciació de la comunicació ex-

terna i interna del CFC i la potenciació 

de les eines TIC i 2.0, amb la idea de 

cohesionar els professionals i donar a 

conèixer la Fisioteràpia entre la socie-

tat, són altres dels reptes marcats per 

a l’any vinent.
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NOSALTRES

El passat 3 d’octubre va tenir lloc la IV 

Jornada Fisioteràpia, TIC i 2.0, centra-

da, com ja és habitual, en l’entorn 2.0.

Enguany, però, hi va haver dues novetats 

destacables: es va realitzar juntament 

amb el Colegio Profesional de Fisiote-

rapeutas de Andalucía i els col·legiats 

que ho van desitjar va poder assistir de 

manera presencial al desenvolupament 

de la Jornada a la seu del CFC. 

En aquesta quarta edició vam comptar 

amb ponents com Quim Chalé, forma-

dor experiencial i coach, que ens va 

presentar la ponència Com aprofitar 

les eines 2.0 per millorar el teu Net

working; Rocío Pomares, psicòloga sa-

nitària i de l’esport, que ens va parlar 

de Marca personal; Luis Torija, fisiotera-

peuta expert en formació en habilitats, 

que va proposar la ponència Fisioterà

El CFC i el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía celebren la IV Jornada 
Fisioteràpia, TIC i 2.0 

pia. Comunicació. 2.0? Amb qui? Per a 

què? Com? Massa preguntes i poques 

respostes, i María Sánchez, doctora en 

Periodisme, professional i acadèmica 

de la comunicació i la innovació en xar-

xa, que ens va acostar als Fisioterapeu

tes ecompetents: un recorregut sobre 

eines 2.0 i idees per al seu ús.

La retransmissió de la Jornada es va fer 

en streaming pel nostre canal FisioTV.

cat, espai on hi teniu penjades totes les 

ponències.

Com no podia ser d’altra manera, la 

Jornada va ser seguida abastament per 

Twitter a través de l’etiqueta #colTic20, 

on vam aconseguir més  tres  milions i 

mig d’impressions.

Podeu veure imatges de la Jornada a 

https://goo.gl/b3jwL6.
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Us informem que el 11è número de la 

Revista Científica que edita el Col·legi 

ja està a la vostra disposició al web del 

Col·legi.

En aquest exemplar hi trobareu els ar-

ticles originals “Revisió bibliogràfica 

sobre l’ús de les TIC en el camp de la 

fisioteràpia” i “La importància del fisio-

terapeuta en una unitat d’ortogeriatria”; 

els resums d’articles “Educació i exer-

cicis diaris per a la prevenció del dolor 

lumbar en nens: assaig controlat aleatori 

de grup”, “Efectos de la CWI (Cold Wa

ter Inmersion) entre sprints sucesivos de 

250 metros a máxima intensidad”, “Va-

lidesa de la col·locació dels marcadors 

Ja teniu a la vostra disposició la XI Revista Científica

de superfície a la columna cervical per 

a l’avaluació de la postura craniocervi-

cal” i “Efectividad de la Oscilación Re-

sonante mantenida vertebral mediante 

el método POLD, en el tratamiento de 

la hernia discal lumbar. Estudio clínico 

piloto randomizado y controlado”.

Al Racó de l’estudiant ens parlen de 

“El paper del fisioterapeuta a l’UCI” 

i també podeu llegir els resums del 

XII Congrés internacional de PRL, de 

l’Aqua-Leuven 2015 i de la XVII Reunió 

de la Societat Espanyola de Pneumo-

logia i Cirurgia Toràcica; i com sem-

pre també compta amb l’apartat de 

l’Agenda, on s’hi detallen els congres-

sos, jornades i les conferències més im-

portants d’arreu del món relacionades 

amb la nostra professió.

Número XI. Novembre 2015

ACTUALITZACIONS
EN FISIOTERÀPIA

Podeu consultar la Revista a www.

fisioterapeutes.cat/comunicacio/

publicacions/revista_cientifica
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NOSALTRES

L’Assemblea del Col·legi de Fisiotera-

peutes de Catalunya, reunida a la seu 

barcelonina, va aprovar per unanimi-

tat el pressupost del proper exercici 

econòmic, alhora que va ser l’escenari 

de la presentació del Pla Estratègic per 

a l’any 2016. La dignificació continua-

da de la Fisioteràpia, una campanya 

contra l’intrusisme professional, la 

proposta d’un pla pilot que permeti 

derivar determinats pacients dels CAP 

als fisioterapeutes i l’augment de la 

dotació pressupostària destinada a la 

recerca, són algunes de les línies de 

treball que han de constituir els fona-

ments de l’activitat del Col·legi al llarg 

de l’any que ara tot just començarà. La 

congelació de la quota col·legial (per 

cinquè any consecutiu) va ser un altre 

dels punts aprovats ahir: la quota que-

da en 163€ anuals.

Econòmicament, el Pla Estratègic es 

nodreix, d’una banda, de la partida 

Endavant el Pla Estratègic i aprovat el pressupost per al 2016 del CFC

destinada pressupostàriament per al 

2016 i, d’una altra, d’un important ro-

manent de l‘exercici 2014. Pel que fa a 

la quantia total del pressupost, és de 

1.659.006,40€. En el pressupost hi des-

taquen aspectes com són: el manteni-

ment dels ajuts de formació, l’augment 

dels ajuts a la recerca, l’increment de la 

partida destinada a col·laborar amb els 

municipis, la gratuïtat de les jornades 

per a tots els col·legiats, l’oferta de més 

seminaris tècnics i conferències gratuï-

tes per a totes les seccions i una aposta 

ferma i decidida per la difusió de la Fi-

sioteràpia al conjunt de la societat.

Algunes de les línies de treball que 

conté el Pla Estratègic per al 2016 ja 

han estat encetades els darrers mesos, 

d’acord amb el mandat de l’assemblea 

anterior, celebrada el juny.  Pel que fa 

a la dignificació de la professió, la idea 

és constituir grups de treball en dife-

rents àmbits, com el recentment creat 

Grup de Treball de Mútues de Salut, 

amb l’objectiu de buscar i proposar un 

pla de treball que concreti accions que 

puguin millorar les condicions contrac-

tuals dels centres concertats amb les 

mútues. El degà del CFC, Manel Do-

mingo, segons va dir ahir en l’assem-

blea, creu que aquests Grups de Tre-

ball poden ser eines molt útils a l’hora 

d’avançar i lluitar contra “la precarietat 

laboral”, per exemple. I encara va afe-

gir que, “estem obligats, com a mínim, 

a estudiar i mirar si trobem algunes fór-

mules adequades que permetin digni-

ficar les retribucions als professionals”.

Pel que fa a la campanya contra l’intru-

sisme, un dels primers passos que ja s’ha 

fet ha estat el d’emprendre diverses ac-

cions en l’àmbit jurídic, alhora que està 

previst demanar diversos dictàmens jurí-

dics en relació a assumptes com: la Fisio-

teràpia aplicada als animals, la invasió de 

competències per part de determinats 
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llicenciats d’INEF i la relació amb Mútues 

de Salut i Mútues de Trànsit. 

En relació a les línies que aniran a càrrec 

del pressupost corresponent al 2016, 

un dels fets destacats és l’augment im-

portant de la dotació econòmica que 

es destinarà a la formació, la recerca i a 

la Revista Científica. En paral·lel, també 

s’augmenta la dotació pressupostària 

destinada a l’edició de la Revista Científi-

ca, de la qual el passat mes de novembre 

va sortir publicat l’últim número. En pa-

raules del coordinador de la publicació i 

tresorer del CFC, Ramon Aiguadé, “des 

del Col·legi creiem que cal fer un esforç 

per fomentar l’afany de recerca de tots 

els col·legiats i potenciar la Revista Cien-

tífica fins a convertir-la en un referent 

científic no tan sols per als fisioterapeu-

tes, sinó també per a tots els col·lectius 

professionals que tenen a veure amb la 

salut a tot el món”. És per aquest motiu 

que la Revista Científica, a partir de 2016, 

s’editarà en català, castellà, i anglès.

La recerca de complicitats amb la Con-

selleria de Salut de la Generalitat de 

Catalunya torna a ser, un altre any, un 

dels objectius prioritaris de l’actual 

Govern del CFC. Al 2016, es preveu 

que els representants del Col·legi i 

de Salut formalitzin la signatura del 

conveni d’acreditació sanitària, que ja 

s’ha redactat i acordat entre les parts. 

El principal objecte del conveni no és 

cap altre que “la delegació per part 

del Departament de Salut a favor del 

CFC de la realització de determinades 

funcions públiques pròpies d’aquest 

Departament en matèria de determi-

nades autoritzacions de les consultes 

de Fisioteràpia de Catalunya”, segons 

l’acord al qual s’ha arribat.

En aquesta mateixa línia, el CFC treba-

lla en una proposta de Pla pilot (pac-

tat amb el Departament de Salut) que 

hauria de permetre que els metges de 

família, des dels  Centres d’Assistència 

Primària (CAP), poguessin fer deriva-

cions de determinats casos directa-

ment als fisioterapeutes. Seria el cas, 

de la lumbàlgia i l’MPOC, per exemple. 

De cares a l’any vinent, el Col·legi man-

tindrà la seva habitual aposta per la 

responsabilitat social corporativa. Més 

enllà de les xerrades que s’organit-

zen, a través d’ajuntaments de Catalu-

nya, sobre higiene postural en centres 

d’educació primària, està previst que al 

2016 s’iniciï una campanya divulgativa 

i itinerant de Fisioteràpia respiratòria, 

impulsada per la Comissió de Fisioterà-

pia Respiratòria del CFC i en la qual 

s’espera comptar amb la implicació i 

participació dels col·legiats. 

Encara en qüestions de responsabilitat 

social, tot i que ja fa anys que el CFC 

col·labora en diversos projectes solida-

ris, allò que a partir d’ara s’intentarà és 

posar en marxa programes solidaris que 

també apropin la Fisioteràpia a perso-

nes necessitades dels nostres entorns 

més pròxims. D’aquí que ja s’hagi en-

gegat un projecte de cooperació pilot a 

Sant Boi de Llobregat –amb la col·labo-

ració de Fisios Mundi– per tractar gratuï-

tament persones amb seqüeles físiques 

per AVC (Accident Vascular Cerebral) i 

que no poden pagar-se el tractament. 

El secretari del CFC, Gabriel Liesa, 

creu que amb aquesta iniciativa “mi-

rem de donar suport a persones en risc 

d’exclusió social que viuen ben a prop 

nostre, quan fins ara les campanyes so-

lidàries que fèiem sempre s’havien en-

focat a ajudar persones de països sub-

desenvolupats”. En opinió de Liesa, “a 

partir d’ara, la idea és seguir impulsant 

campanyes d’aquest tipus tant fora 

com dins del país”.

La potenciació de la comunicació ex-

terna i interna del CFC i la potenciació 

de les eines TIC i 2.0, amb la idea de 

cohesionar els professionals i donar a 

conèixer la Fisioteràpia entre la socie-

tat, són altres dels reptes marcats per 

a l’any vinent. 
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Més de 400 fisioterapeutes d’arreu de 

Catalunya i Espanya es van donar cita 

en la sisena edició de la Jornada de Fi-

sioteràpia Neuromusculosquelètica del 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalu-

nya, que va comptar amb les ponències 

de representants dels cinc continents. La 

Jornada (que va celebrar-se al World Tra-

de Center de Barcelona el divendres 27 

de novembre) va tenir com a ponents re-

presentants dels cinc continents: Anna-

lie Basson (Àfrica), Ah-Cheng Goh (Àsia), 

Dean H. Watson (Oceania), Luis F. Prato 

(Amèrica) i el català Lluís Puig (Europa).

A les ponències programades es van 

abordar diverses temàtiques relaciona-

des amb la Fisioteràpia. Dean H. Wat-

son va posar damunt la taula una con-

ferència titulada “Migranya i aferències 

cervicals: un matrimoni incòmode”. La 

Bona resposta dels col·legiats a la Jornada Neuromusculosquelètica més 
internacional

ponència d’Ah-Cheng Goh es va cen-

trar en els “Models de raonament clínic 

per a la diagnosi i el tractament neuro-

musculosquelètic en Fisioteràpia”. Per 

la seva part, Annalie Basson va tractar 

la “Mobilització del sistema nerviós per 

a patologia neuromusculosquelètica”. 

La conferència de Lluís Puig es va cen-

trar en l’“Abordatge i tractament de Fi-

sioteràpia de les diferents inestabilitats 

d’espatlla”, mentre que Luis F. Prato va 

parlar de la “Lesió del Lligament Creu-

at Anterior: Maneig fisioterapèutic ba-

sat en l'evidència actual”. 

En tots els casos, els aspectes tractats 

es van abordar de manera pràctica en 

masterclass, que van tenir lloc a la tarda. 

Com a novetat d’aquest any, la tarda va 

comptar amb un seguit d’activitats pa-

ral·leles que van permetre que els as-
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El CFC celebra el seu Sopar Anual

Com a cloenda de la VI Jornada de Fi-

sioteràpia Neuromusculosquelètica, el 

passat 27 de novembre es va celebrar 

el Sopar Anual del Col·legi. Aquest any 

amb un component molt especial, atès 

que coincidia amb el 25è aniversari de 

la nostra institució.

Al marge de ser un marc de trobada 

per als integrants del nostre col·lectiu, 

també es va aprofitar per homenatjar i 

premiar alguns del nostres companys i 

companyes.

Durant l’acte es va retre l'habitual ho-

menatge als col·legiats jubilats el dar-

rer any i als col·legiats que han obtingut 

el doctorat al 2014.

Tot seguit es va fer entrega del Premi 

al Fisioterapeuta de l’Any 2015 al Sr. 

Roger Gómez, així com del Premi June 

Nystrom 2015, que van rebre ex aequo 

Fisios Mundi i la Societat Catalano-Ba-

lear de Fisioteràpia.

El Sopar Anual va finalitzar amb l’ac-

tuació de l’humorista Toni Albà, que va 

fer riure de valent als assistents a l’acte 

i que va ser un gran final de festa per a 

un dia i una nit on el nexe d’unió va ser 

la Fisioteràpia.

sistents a la jornada poguessin ocupar 

el temps que no tenien la masterclass 

a la qual estaven inscrits prèviament. 

Aquestes activitats paral·leles van anar 

a càrrec d’Ana Velázquez Colominas 

("Fisioteràpia aplicada a les arts escèni-

ques"), Jorge Lledó Cano ("Classifica-

ció i avaluació diagnòstica del pacient 

amb el Mètode McKenzie"), Dr. Albert 

Puig-Diví ("Principis neurofisiològics de 

l'aprenentatge motor i consideracions 

terapèutiques en la reeducació fun-

cional de la marxa humana perduda") 

i Alfio Albasini ("Abordatge de la sín-

drome femoropatel·lar amb el Mètode 

McConnell").  

La jornada va comptar amb el patrocini 

de Fisioformación i amb la col·labora-

ció d’empreses com: Fisiofocus, Avertis 

Brok, Banc Sabadell, Prim i Fisioterapia 

y rehabilitación. 
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El DiFT va tornar a fer-se seu l’Arc de Triomf

El Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya va celebrar el dissabte 28 de no-

vembre el Dia de la Fisioteràpia (DiFT), 

que com cada any és una festa oberta 

a tothom. En aquesta edició, el DiFT va 

retornar a l’Arc de Triomf de Barcelona, 

on els assistents van poder gaudir d’es-

pectacles familiars i de diverses activi-

tats, com són circuits cadires de rodes 

per a nens o tallers pràctics de taitxí, 

manteniment físic i estiraments. 

Com cada any, el DiFT va tenir una part 

lúdica oberta a tothom i una altra ves-

sant de caire científic, que va comptar 

amb una notable participació de les di-

ferents comissions del Col·legi. Pel que 

fa a aquesta part, al llarg del matí es 

van dur a terme un seguit de conferèn-

cies “express” (d’una durada de 15 mi-

nuts), que es van iniciar a les 10 del matí 

i es van prolongar fins a les 13 hores. 

Entre els temes que es van posar da-

munt la taula hi va haver diversos dels 

àmbits de la Fisioteràpia: respiratòria, 

neuromusculosquelètica, oncològica, 

geriàtrica, obstètrica i uroginecològica, 

neurològica i hipoteràpia. Tot seguit i 

fins al final del matí es va dur a terme un 

debat sobre “Les especialitats, el futur 

de la Fisioteràpia”. 
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Si al 2015 la nostra aposta per les jor-

nades col·legials va estar centrada, 

principalment, a celebrar el 25è ani-

versari de la nostra institució amb un 

format i ponents ben especials; aquest 

2016 no volem abaixar el llistó i ens 

hem proposat que no pugueu deixar, 

ni un sol moment, de pensar en Fisio-

teràpia i, d’aquesta manera, ampliar la 

vostra formació.

El 2016 arriba carregat de Fisioteràpia!

És per aquest motiu que hem planificat 

un 2016 ple de jornades col·legials, que 

començaran al mes de febrer amb el 

Meet up de Neurologia, i continuaran 

durant l’any amb les tres jornades que 

ja coneixeu (Geriatria, TIC i NME), a les 

quals s’hi sumaran una sobre Orien-

tació laboral, una altra sobre Mútues, 

també hi haurà una jornada interco-

missions i, finalment, una sobre Fisio-

El passat 29 d’octubre, la seu col·le-

gial va acollir la conferència 25 anys 

de TRAL. Teràpia Reequilibradora de 

l’Aparell Locomotor, a càrrec del Sr. 

Pere de Antolín, fisioterapeuta, creador 

del Mètode TRAL per a la reeducació i 

recuperació de les extremitats inferiors 

mitjançant la facilitació neuromuscular 

Conferència a la seu col·legial per repassar els 25 anys del TRAL

propioceptiva i exdocent de l’Escola 

Universitària Gimbernat.

En aquesta conferència es va fer un re-

pàs del mètode, des dels seus orígens 

(ara fa ja 25 anys) fins a la seva aplicació 

pràctica amb un grup de TRAL per al tre-

ball global de les EI i dels automatismes.

teràpia Respiratòria, àmbit que aquest 

2016 tindrà una rellevància especial per 

al nostre Col·legi.

Les dates encara no estan decidides, 

però no deixeu d’estar atents als canals 

de comunicació del CFC per ser els pri-

mers a saber-les.

No et quedis sense el teu lloc!

Els passats dies 2 i 9 d’octubre, la Sec-

ció Territorial de Girona, juntament 

amb el Col·legi de Metges de Girona, 

el Col·legi de d’Infermers/eres de Gi-

rona, el Col·legi de Psicòlegs de Ca-

talunya i el Col·legi de Veterinaris de 

Girona, i a través del Fòrum Associa-

ció de Col·legis Sanitaris, va col·labo-

rar en l’organització de la Jornada de 

Dolor Crònic.

Es tractava d’una jornada gratuïta 

adreçada als professionals (2 d’octubre) 

i als ciutadans (9 d’octubre).

La Secció Territorial de Girona col·labora en l’organització de la Jornada de 
Dolor Crònic celebrada a Girona

En la Jornada del dia 2 hi va participar el 

Sr. José Miguel Aguililla, fisioterapeuta 

i membre del Grup d’Interès del Vallès 

Occidental del CFC, amb la ponència 

Aspectes emocionals de la Fisioteràpia. 

D’altra banda, en la segona part de la 

Jornada, la del dia 9 d’octubre, hi va 

participar el Sr. Xevi Sala, integrant de 

la Comissió de Fisioteràpia Neuromus-

culosquelètica del CFC, amb la ponèn-

cia Hàbits de vida saludable. Prevenció 

del dolor crònic, el qual també va ser 

un dels integrants de la Taula rodo-

na sobre l’Abordatge del dolor crònic 

des de diverses disciplines de la salut, 

que va ser moderada, al seu torn, per 

la coordinadora de la Secció de Girona 

del CFC, Sra. Alba Resplandis.

Secció Territorial de Girona
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Un de cada sis espanyols patirà un ic-

tus al llarg de la seva vida, però malgrat 

aquesta dada, molta gent encara no sap 

què és ni quines són les seves causes.

Per aquest motiu, hem decidit dedicar 

el nostre videoconsell del mes de no-

vembre a oferir indicacions per saber 

L’assessoria laboral del Col·legi de Fi-

sioterapeutes de Catalunya ens infor-

ma que s’han introduït, recentment, 

novetats destacades en el Règim Es-

pecial de Treballadors Autònoms.  Així 

doncs, el passat 10 d’octubre va entrar 

en vigor la Ley 31/2015 que comporta 

modificacions en diversos punts, com 

ara: la “tarifa plana”, la capitalització 

Detecció i prevenció de l’ictus en el videoconsell del mes de novembre

Importants novetats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms

detectar un episodi d’ictus i saber com 

actuar en cas que tinguem sospites que 

algú n’ha patit un. De la mateixa ma-

nera també informem sobre com pre-

venir-ho i, en aquest sentit, aconsellem 

consultar amb el fisioterapeuta exerci-

cis més adequats per a cada persona 

en qualsevol moment del dia.

de l’atur, l’alta d’autònoms i possibili-

tat de seguir cobrant l’atur i “la segona 

oportunitat”, entre d’altres novetats. 

Per exemple, es crea una “tarifa pla-

na” de 50 euros al mes per als nous 

autònoms durant els primers sis mesos 

de cotització. Respecte a la capitalit-

zació de l’atur, ja no hi ha límit d’edat 

per demanar el 100% de la prestació 

per desocupació en un pagament únic 

amb el qual finançar la posada en mar-

xa d’un negoci.

Si voleu, conèixer amb més detall totes 

les novetats que s’han introduït, con-

sulteu el pdf que trobareu a http://goo.

gl/7sjGnZ

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

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 neuromusculos-

quelètics. Ens va ser útil per tal de re-

visar criteris i analitzar què i de quina 

manera és important que recollim da-

des a l’hora de fer la història clínica del 

pacient. El fet de prendre consciència i 

reflexionar sobre què preguntem i què 

impliquen les respostes que rebem, 

ens ajuda a millorar, no només el pla 

d’actuació terapèutica, sinó que també 

Seminari Tècnic de Raonament Clínic a La Seu d’Urgell

ens permet revisar i reavaluar 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.

Esperem poder seguir gaudint d’aques-

tes propostes formatives que ajuden a 

enriquir el nostre dia a dia professional.

Grup d’Interès de Fisioterapeutes  

de l’Alt Urgell
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Els dies 7-9 d’octubre es va celebrar a 

Barcelona el 7è Muscletech Network, 

considerat el Congrés sobre múscul i 

tendó més important d’Europa. L’esde-

veniment, organitzat pel FC Barcelona 

es va dur a terme a les instal·lacions 

del mateix club, concretament dins del 

Camp Nou. L’escenari on es feien les 

ponències principals estava localitzat a 

la mateixa tribuna de l’Estadi, un em-

plaçament únic per a un esdeveniment 

de gran renom internacional.

Al Congrés hi van participar figures del 

món de la Fisioteràpia, la Medicina i 

l’Esport molt representatives en la ma-

tèria . Entre ells destaca la presència de 

la fisioterapeuta australiana Jill Cook, 

que va presentar les evidències científi-

ques més recents en el marc de les ten-

dinopaties. Diferents especialistes van 

exposar el coneixement actual sobre 

lesions musculars i tendinoses, la seva 

patofisiologia, el diagnòstic i les dife-

rents modalitats de tractament tant mè-

dic com de Fisioteràpia. Les propostes 

de tractament de Fisioteràpia van estar 

molt centrades al voltant de l’exercici 

terapèutic, i van tenir un espai de treball 

propi en forma de taller pràctic. Aquest 

format va permetre veure en acció de 

ben a prop a la mateixa Jill Cook, as-

sistida per la fisioterapeuta dels Serveis 

El CFC participa en el 7è Muscletech Network organitzat pel FC Barcelona

Mèdics del FC Barcelona, Marta Saula. 

Durant els Congrés es van realitzar dife-

rents tallers pràctics en els quals també 

hi van participar fisioterapeutes catalans 

de renom com en Miquel Àngel Cos i 

en Javier Linde Cot, que van parlar de 

dolor engonal i de les lesions musculars 

dels isquiotibials, respectivament.

La Fisioteràpia va estar molt present al 

Congrés. El CFC va estar molt ben re-

presentat a través de la Comissió de 

Fisioteràpia Neuromusculosquelètica, 

concretament 4 dels seus membres van 

participar-hi com a assistents: l’Ana Már-

quez, la Marta Tejedo, en Sergio Rome-

ro i en Marc Lari, que també va formar 

part del Comitè Científic en representa-

ció oficial del Col·legi. En el Muscletech 

també hi vam poder veure molts com-

panys de la Junta de Govern del Col·le-

gi com la Mònica Rodríguez, en Ramon 

Aiguadé,  la Marta Sala, la Núria Coral o 

en Juanjo Brau. Per últim també hi van 

assistir diferents companys de profes-

sió, alguns d’ells participant activament 

fent presentacions orals, com en Carles 

Munné, la Júlia Jubany i l’Olga Borao.

El Muscletech Network s’ha conso-

lidat com un dels congressos més 

prestigiosos del món sobre múscul i 

tendó i, com no podia ser d’una altra 

manera, la Fisioteràpia hi té un paper 

ben rellevant. Seria molt bo per a la 

professió que participéssim cada cop 

més en aquest tipus d’esdeveniments, 

aportant treballs científics i donant a 

conèixer a la comunitat científica els 

nostres abordatges terapèutics.

Marc Lari

Coordinador de la Comissió  

de Fisioteràpia NME

Des del Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya, en col·laboració amb 

ECOM i Fisios Mundi, acabem de po-

sar en marxa un projecte de Fisioterà-

pia solidària amb la idea de promoure 

projectes que contribueixin a millorar 

Fisioteràpia solidària prop de casa

la salut de persones amb discapacitat 

física a Catalunya. La primera iniciativa 

consisteix en l’apropament de la Fisio-

teràpia a socis i sòcies de les entitats 

federades a ECOM amb discapacitat o 

dependència i que per motius econò-

mics no poden rebre aquest tipus de 

tractament a nivell privat o bé que han 

hagut de deixar de rebre’l a causa de 

les restriccions econòmiques.

Més informació a http://goo.gl/lqjWkw
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En línia
Ajudes ortètiques: teoria i pràctica 
aplicada als nens amb hemiplegia

01/03/2016

La síndrome femoropatel·lar. De la 
comprensió clínica al raonament tècnic

Per determinar

Reus
Secció de Tarragona

Afeccions NME més prevalents de les EI Per determinar

Fisioteràpia a la Unitat de Cures  
Intensives (UCI) i ventilació mecànica

Per determinar

Seminari Tècnic de Recollida de  
dades i raonament davant dels  
trastorns neuromusculosquelètics

Per determinar

Tortosa
Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre

Seminari Tècnic de Suport instrumental 
en Fisioteràpia Respiratòria (II)

30/04/2016

Tractament de la disfunció de l'ATM Per determinar

Vilafranca del Penedès
Grup d’Interès del Penedès

Mobilització del sistema nerviós 07/05/2016

Seminari Tècnic d'Estabilització cervical Per determinar

Igualada
Grup d’Interès de l’Anoia

Complex articular de l'espatlla. L'avaluació 
i l'exercici terapèutic en Fisioteràpia

09/01/2016

Seminari Tècnic de Recollida de  
dades i raonament davant dels  
trastorns neuromusculosquelètics

Per determinar

Formació CFC

2016
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Barcelona
Fisioteràpia conservadora de la síndrome 
de dolor miofascial

22/01/2016

Seminari Tècnic d'Estabilització cervical 27/01/2016

IV Matinal d'Acupuntura 30/01/2016

Meet Up de Fisioteràpia en Neurologia 27/02/2016

Fisioteràpia obstètrica. Embaràs i part. 
Preparació a la maternitat

11/03/2016

Iniciació a la teràpia aquàtica 
(semipresencial)

04/04/2016

Renovació SVB i DEA 14/04/2016

Suport Vital Bàsic i DEA 19/04/2016

Fisioteràpia uroginecològica.  
Postpart i Fisioteràpia de les  
disfuncions del sòl pelvià

06/05/2016

Taller avançat de Fisioteràpia Respiratòria 
de l'adult i gent gran

28/05/2015

Tractaments de Fisioteràpia en  
les disfuncions anorectals

07/10/2016

Seminari Tècnic de Suport instrumental en 
Fisioteràpia Respiratòria (II)

12/11/2016

Disfàgia Per determinar

Gestió de centres Per determinar

Abordatge amb punció seca de la 
síndrome del dolor miofascial

Per determinar

Seminari Tècnic d'Apràxia Per determinar

Seminari Tècnic de Recollida de dades 
i raonament davant dels trastorns 
neuromusculosquelètics

Per determinar

Seminari Tècnic de  
Reprogramació abdominal

Per determinar

Seminari Tècnic de Sistema visual per a 
l'acció amb pacients amb ictus o TCE

Per determinar

Teràpia aquàtica per a embarassades Per determinar

Jornada de Fisioteràpia Respiratòria Per determinar

VI Jornada d'Abordatge pràctic  
de Fisioteràpia en Geriatria

Per determinar

VII Jornada de Fisioteràpia NME Per determinar

V Jornada Fisioteràpia, TIC i 2.0 Per determinar

Jornada Intercomissions Per determinar

Altres Jornades

Lleida
Secció de Lleida

Seminari Tècnic d'Estabilització cervical 16/01/2016

Seminari Tècnic de Suport instrumental  
en Fisioteràpia Respiratòria (II)

19/03/2016

Abordatge de Fisioteràpia de la  
SDM (tractament conservador i  
amb punció seca - 60 h)

03/06/2016

Introducció al concepte CORE Per determinar

Girona
Secció de Girona

Raonament clínic en pacients amb dolor 29/01/2016

Massatge infantil 13/02/2016

Seminari Tècnic de Suport instrumental  
en Fisioteràpia Respiratòria (II)

20/02/2016

Seminari Tècnic de  
Reprogramació abdominal

Per determinar

Vic
Grup d’Interès d’Osona-Ripollès

Seminari Tècnic de Suport instrumental  
en Fisioteràpia Respiratòria (II)

30/01/2016

Seminari Tècnic de Recollida de dades 
i raonament davant dels trastorns 
neuromusculosquelètics

Per determinar

La Seu d’Urgell
Grup d’Interès de l’Alt Urgell

Fuetada cervical i cervicàlgia. Afeccions 
prevalents de la regió cervical

30/04/2016

Seminari Tècnic d'Estabilització cervical Per determinar

Seminari Tècnic de  
Reprogramació abdominal

Per determinar

Aquesta planificació està subjecta a canvis. Per a més informació podeu consultar l’apartat web
www.fisioterapeutes.cat/formacio/colegi
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NOSALTRES

El passat 19 de setembre es va realitzar, 

a la Facultat d’Infermeria i Fisioterà-

pia de la Universitat de Lleida, l’últim 

Seminari Tècnic de Sistema visual per 

a l’acció amb pacients amb ICTUS o 

TCE impartit per Roberta Ghedina, fi-

sioterapeuta, logopeda i llicenciada en 

Lingüística per la UB. L’acte va congre-

gar més de 20 col·legiats tant de Lleida 

com d’altres províncies.

Aquest Seminari Tècnic va estar enfo-

cat, tant a nivell teòric com pràctic, a 

saber fer les valoracions i exercicis a 

realitzar davant de pacients amb alte-

racions visuals, fent especial èmfasi en 

aquells que presenten antecedents clí-

nics d’hemiplegia o TCE.

Seminari Tècnic de Sistema visual per a l’acció 
amb pacients amb ICTUS o TCE a Lleida

Tots els assistents van expressar la seva 

satisfacció, atès que el Seminari Tècnic 

havia acomplert les expectatives crea-

des anteriors a la seva realització.

El passat dilluns 2 de novembre, el degà 

del CFC, Sr. Manel Domingo, va voler 

donar la benvinguda al recent creat 

Grup de Treball de Mútues de Salut del 

CFC, que va realitzar la seva primera re-

unió de treball a la qual hi van assistir la 

majoria dels seus components: Sra. Nú-

ria Malleu, Sr. Carlos Escolà, Sr. Agustí 

Giné, Sr. Eduard Ventura, Sr. Carles Vilar-

dell, Sr. Daniel Sanchís i Sr. Àngel Ortiz; 

la Sra. Sílvia Homs, integrant també del 

Grup, va excusar la seva assistència. Per 

El Grup de Treball de Mútues de Salut del CFC es 
posa en marxa

part de la Junta de Govern del CFC hi va 

assistir el vocal Sr. Fran Rubí.

Aquest nou organisme col·legial neix 

com a resultat dels acords aprovats 

en la XXXVII Assemblea General del 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalu-

nya, celebrada el passat 17 de juny, i ho 

fa amb l’objectiu de cercar i proposar 

un pla de treball que reculli accions per 

millorar les condicions contractuals dels 

centres concertats amb les mútues.

El CFC es 
reuneix amb els 
sindicats
El passat dia 7 d’octubre, Ma-

nel Domingo i Gabriel Liesa, 

degà i secretari del CFC, res-

pectivament, es van reunir 

amb Lluís Dueñas i Susan-

na Garcia, fisioterapeutes i 

membres del sindicat UGT 

del sector de dependència 

i salut, per abordar la pos-

sibilitat de cercar vincles 

d’actuació conjunta entre les 

dues entitats.

A la reunió es van tractar te-

mes com ara la manca d’ofer-

ta de places per oposició per 

als fisioterapeutes, la situació 

del conveni de residències 

privades de gent gran, i tam-

bé la situació en general dels 

fisioterapeutes assalariats.

Durant la conversa es va 

acordar possibles línies d’ac-

tuació conjunta, com també 

la possibilitat de fer un con-

veni de col·laboració entre 

ambdues entitats.

Aquesta reunió, així com la 

que es va mantenir amb SAT-

SE, el Sindicat d’Infermeria 

que lluita pels drets dels 

professionals de la Inferme-

ria i la Fisioteràpia, el passat 

16 de setembre, s’emmarca 

dins de les línies d’actuació 

aprovades per l’Assemblea 

General del CFC del passat 

mes de juny.
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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 in-

teressants, estranys o aquells que pre-

sentin dificultats per tal de fer un rao-

nament clínic.

Hi poden participar tots els fisioterapeu-

tes col·legiats. La presentació del cas clí-

nic en vídeo pot tenir dos enfocaments:

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

• Mostrar nous abordatges terapèu-

tics, abordatges que siguin menys 

coneguts, la translació d’alguna 

evidència científica o raonament 

clínic a la pràctica clínica o qualse-

vol altra idea de raonament clínic.

• Un cas clínic “obert”, és a dir, que 

el cas que es presenti plantegi dub-

tes d’abordatge al fisioterapeuta 

que el presenti, i la intenció sigui 

que els companys que assisteixin a 

la trobada puguin aportar-li idees 

per com replantejar 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
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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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NOSALTRES

Per segon any consecutiu, la Secció Ter-

ritorial de Lleida del CFC va estar pre-

sent a la XXIII Transiscar-Volta BTT del 

torró, a la localitat d’Agramunt (Lleida).

La Transiscar 2015 és la marxa ciclista 

amb Bicicleta Tot Terreny (BTT) més an-

tiga de les Terres de Ponent. Es carac-

teritza per ser una cursa amb una molt 

bona senyalització i assistència dels 

controladors, el bon preu i les facilitats 

per a la inscripció, així com un impor-

tant dispositiu mèdic i de seguretat.

Es va celebrar el passat 10 d’octubre 

oferint dos circuits possibles de 38 i 62 

km amb les següents característiques:

• Circuit curt: 38 km amb 650 metres 

de desnivell positiu  - 10 trialeres  

amb 5.28 km totals de trialeres.

• Circuit llarg: 62 km amb 1.250 me-

tres de desnivell positiu - 14 triale-

res amb 10.60 km totals de trialeres.

La ST de Lleida col·labora amb la Transiscar

Els participants a la cursa van ser un to-

tal de 465 inscrits.

Nosaltres, per fer l’assistència en Fi-

sioteràpia vam contractar un total de 

4 fisioterapeutes i vam comptar amb 4 

estudiants voluntàries del Grau de Fi-

sioteràpia de la UdL. Estàvem ubicats 

a la zona d’arribada en dos envelats. 

Vam disposar d’un total de 7 lliteres i 

es calcula que vam arribar a assistir a 

uns 250 participants, aproximadament. 

Tots els participants van anar arribant 

de manera molt esglaonada pel fet 

d’haver-hi les dues diferents modalitats 

de cursa. Això va permetre fer una molt 

bona assistència en Fisioteràpia sense 

tenir llargues cues d’espera per rebre el 

tractament. L’horari d’atenció va ser de 

les 10 h fins les 14 h.

Destacar que l’organització va ser tot 

un èxit, molt bona coordinació i màxim 

control en tot moment. 

Enguany l’equip de l’organització, el 

Club Ciclista d’Agramunt, també van 

estar molt agraïts pel nostre servei i la 

bona acceptació del servei de Fisio-

teràpia i ens van demanar de mantenir 

el servei per a les pròximes edicions.

Diana Martorell Solé

Secció Territorial de Lleida

El passat divendres 23 d’octubre va te-

nir lloc la vuitena edició de la Nit de la 

Professió, un acte organitzat pel Grup 

d’Interès de l’Anoia del CFC juntament 

amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 

i de la Salut de Catalunya i Balears, el 

Col·legi Oficial de Metges de Barcelo-

na, el Col·legi de Farmacèutics de Bar-

celona i el Col·legi Oficial d’Infermers i 

Infermeres de Barcelona.

La Nit de la Professió constitueix una de 

les principals trobades del conjunt dels 

professionals de la salut a l’Anoia i és, a 

més, un acte de benvinguda i de reco-

El CFC coorganitza i participa a la 8a edició de la Nit de la Professió

neixement als companys que inicien o 

acaben l’exercici actiu de la professió.

Els companys i companyes del GI de 

l’Anoia del CFC van assistir a l’acte 

juntament amb la Sra. Núria Coral, vo-

cal de la Junta de Govern del nostre 

Col·legi, que va ser una de les per-

sones encarregades de donar un di-

ploma i un obsequi als professionals 

sanitaris anoiencs jubilats el darrer 

any. Va aprofitar també per felicitar 

l’organització per haver sabut “trobar 

la manera de fer que les professions 

de la salut tinguin un lloc on trobar-se 

i crear vincles”.
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EL COL·LEGIAT OPINA 

Cada cop em fa més gràcia quan des 

del Col·legi de Fisioterapeutes es parla 

de l’intrusisme en la nostra professió. 

Fan bona la dita de veure la palla a l’ull 

de l’altre i no la biga en el propi. 

Cada cop hi ha més fisioterapeutes que 

estan traspassant els límits en l’aplica-

ció de la seva professió. Anem a pams. 

Hi ha fisioterapeutes que només entrar 

a la consulta ja et modifiquen la dieta. 

Et treuen el gluten i la lactosa com a 

mínim, a part segurament, d’altres ali-

ments. Jo em pregunto, per això no 

hi ha els dietistes? Ja tenim el primer 

col·lectiu content. Hi ha fisioterapeutes 

que estan infiltrant plasma. Sí, infiltrant! 

Altres fisioterapeutes que apliquen la 

tècnica EPI en vasos sanguinis pensant 

que són trencaments fibril·lars, ja que en 

imatge ecogràfica es pot confondre (si 

no fiques el doopler esclar). Aquí tenim 

el segon col·lectiu content: els metges. 

Hi ha fisioterapeutes que des del seu 

centre ja et fan plantilles. Bé, prenen 

les mesures i les envien a fer  a no sé a 

on. Els podòlegs quan veuen aquestes 

plantilles es posen les mans al cap. Aquí 

tenim el tercer col·lectiu content. 

Sobrepassar els límits de la nostra pro-

fessió no només perjudica els nostres 

pacients, sinó que genera malestar 

en les altres professions sanitàries. La 

competència que hi ha en la nostra 

professió no ens fa millorar, sinó que 

ens fa sobrepassar els límits. Arris-

quem la seguretat i la salut dels pa-

cients per pensar que si derivem o no 

li solucionem el problema el perdrem. 

Un bon professional ha de conèixer  i 

reconèixer els seus límits i acceptar-los. 

aquesta és una tècnica que no s’adiu 

amb la Fisioteràpia i que, per tant, no 

està inclosa en la pòlissa de responsa-

bilitat col·legial.

Lògicament, però, el CFC no té ca-

pacitat ni competències per aturar 

determinades ofertes formatives en 

Fisioteràpia. El que sí podem fer és 

obrir expedients informatius –com ja 

fem- sempre que hi ha una denúncia 

col·legial i, naturalment, vigilar amb 

atenció que cap d’aquestes propostes 

no es publicitin a través dels nostres 

propis mitjans.

Manel Domingo

Degà

de cursos relacionats amb la dietètica, la 

nutrició i les suplementacions, volem in-

formar-vos que aquestes formacions no 

habiliten als fisioterapeutes, en cap cas, 

per a la confecció de dietes i la prescrip-

ció de suplementacions amb la inten-

ció terapèutica de corregir alteracions 

de l'estat de salut. Els fisioterapeutes 

només poden oferir recomanacions bà-

siques als seus pacients”.

Aquest és tan sols un exemple de quina 

ha estat l’actitud del Col·legi al respec-

te. Una posició semblant hem adoptat, 

en tot moment, respecte a la mesoterà-

pia, en haver advertit tothom que ens 

ho consulta (d’acord amb els informes 

jurídics que tenim damunt la taula) que 

Resposta del CFC

No juguem a ser déus. Posar per da-

vant el tema econòmic fa perdre la 

perspectiva. Tenim sort en dues coses. 

La primera és que la gent no acostuma 

a denunciar les males praxis. L’altra és 

que de moment hem tingut sort i no ha 

passat res greu. Però a aquest ritme no 

tardarà a arribar.

Des del Col·legi s’haurien de començar 

a prendre mesures perquè això no vagi 

a més. Està molt bé que es vigili l’intru-

sisme extern, però també s’ha de vigi-

lar el propi. 

Per sort una gran majoria de fisiotera-

peutes entenem i respectem els límits 

de la nostra estimada professió. 

Marc Capdevila i Pons

Fisioterapeuta Col. 3998

Apreciat Marc,

Aquest no és el primer cop, com ara 

tornem a fer, que des del Col·legi mos-

trem la nostra inquietud per pràctiques 

d’intrusisme professional per part d’al-

guns fisioterapeutes. 

Som conscients que aquestes coses 

passen i compartim el teu parer. No obs-

tant això, ens agradaria informar que el 

CFC –en paral·lel a les denúncies que fa 

de l’intrusisme d’altres col·lectius- sem-

pre ha combatut l’intrusisme de caire 

“intern”. A tall d’exemple, el CFC ad-

verteix els col·legiats en el web –a través 

d’un comunicat públic– de coses com 

ara que: “A causa de la creixent aparició 

Estem perdent el nord
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QUI ÉS QUI?

Joaquim Hernández
Coordinador de la Comissió de Geriatria

Qui sóc?

Sóc en Joaquim Hernández Espino-

sa, diplomat en Fisioteràpia a les EU 

Gimbernat al 1997. Des d’aleshores, 

la meva vida professional ha donat 

moltes voltes: he estat fisioterapeu-

ta a equips de futbol, he gestionat la 

meva consulta, he fet domicilis... però 

la meva veritable passió i l’àmbit en 

el qual més he treballat (i gaudit) és la 

geriatria, treballant tant a sociosanitari 

com a residència. 

Què faig? 

Actualment estic en un període de can-

vi professional important. Fins ara havia 

exercit de fisioterapeuta a la residència 

Nordegara de Castellar del Vallès, feia 

domicilis per a l’empresa CMC de Sa-

badell, col·laborava amb la residència 

Llar Roser de Terrassa i gestionava una 

consulta pròpia.

Ara mateix em trobo en el procés 

d’adaptació a una nova feina, la de di-

rigir una residència, l’Hotel Residència 

de la 3a edat Pineda i aportar la visió 

del fisioterapeuta a la gestió d’un cen-

tre residencial, col·locant al resident 

com a veritable protagonista de tot allò 

que passa en el seu dia a dia.

Sóc soci de l’associació FSR i hi col·la-

boro sempre que puc per a la difusió 

de la Fisioteràpia a través de les seves 

iniciatives.

La meva relació amb el CFC la puc di-

vidir en dues parts ben diferenciades. 

Una primera en la qual el Col·legi era, 

per a mi, només un ens burocràtic on 

era obligatori col·legiar-se per exercir, i 

una segona en què he passat a ésser un 

col·laborador actiu. El punt d’inflexió 

d’aquest canvi va ser una reunió on vam 

ser convocats els col·legiats del Vallès 

Occidental a la qual, després d’escoltar 

el model de descentralització que s’es-

tava produint, vaig decidir conèixer-lo 

des de dins, a través del GI del Vallès 

Occidental, primer, i formant part de la 

Comissió de Geriatria, després. Aques-

ta experiència m’ha permès créixer 

com a professional donant-me l’opor-

tunitat de posar el meu petit granet de 

sorra per enfortir la nostra professió.

Què vull fer? 

En el futur, el meu primer objectiu es fer 

bé les meves noves funcions. Sempre 

he pensat que els fisioterapeutes hau-

ríem d’atrevir-nos a donar el pas cap a 

la gestió i la responsabilitat dins les or-

ganitzacions en les que treballem.

En els meus projectes propers està el 

de formar-me -sense oblidar-me de la 

formació com a fisioterapeuta- en l’àm-

bit de la gestió.

En quant a la professió, voldria acon-

seguir un millor reconeixement per 

a tots aquells que ens dediquem a la 

Fisioteràpia en l’àmbit geriàtric. Fer 

conscients a la resta de companys i a la 

societat de tot el que podem aportar. 

Tenim un projecte amb alguns grans 

companys de viatge que espero que 

properament pugui veure la llum i que 

crec que ens aproparà a aquest objec-

tiu. En tindreu notícies.
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ACMCB

La Societat Catalano-Balear de Fi-

sioteràpia no ha parat aquest  darrer 

trimestre de l’any i prova d’això, n’és 

el gran ventall d’activitats que ha rea-

litzat. Els que ens coneixeu, sabeu 

que el nostre màxim objectiu com a 

societat científica és promoure i difon-

dre coneixements entre els que gau-

dim i vivim la nostra professió, amb 

el màxim rigor científic. Creiem que 

només així és possible evolucionar i 

créixer. De la mà de professionals de 

renom hem compartit coneixements 

en sessions bibliogràfiques, tallers, 

jornades, seminaris, etc. que a conti-

nuació us presentem:

La sessió científica del mes d’octubre 

que portava com a títol “Bases en la 

pràctica clínica del model biopsico-

social en Fisioteràpia neuromusculos-

quelètica”, va venir de la mà del Sr. 

Intensa activitat de la Societat  
Catalano-Balear de Fisioteràpia

José Miguel Aguililla, fisioterapeuta 

del “Centre Cos Global: Fisioteràpia i 

Osteopatia” i “ Fisioteràpia Global” a 

Vilanova i la Geltrú. La seva inquietud 

per aquest àmbit de la Fisioteràpia el 

va portar a crear un blog mentre cur-

sava 2n de Fisioteràpia arran d’un arti-

cle que va llegir sobre la relació entre 

atenció i dolor.

A la seva xerrada ens va situar en 

el temps per saber quan i com neix 

aquest corrent que proposa una altra 

manera de veure la salut i entendre la 

persona. Ens va mostrar les diferències 

entre el model biomèdic, amb els seus 

aspectes positius i negatius i el model 

Biopsicosocial (BPS).

Ens va parlar de la influència de les ex-

pectatives dels nostres pacients en el 

tractament, de la relació que hauríem 

d’establir amb ells, atès que la con-

fiança és un component fonamental de 

la relació amb el pacient i s’associa a 

una major satisfacció, compliment del 

tractament i continuïtat de l’atenció. 

Ens va aconsellar com comunicar-nos 

perquè ens entenguin i de la impor-

tància de fer-los partícips de la seva 

recuperació. Cal potenciar l’autocura 

del pacient. Una atenció centrada en 

el pacient, amb suport emocional per 

part del professional i on se li perme-

ti participar en el procés i compartir la 

presa de decisions, millora l’adherència 

al tractament.

El 23 d’octubre vam assistir a la jorna-

da Update de patologia òssia i esport, 

la cinquena organitzada conjuntament 

per la Societat Catalana de Medicina 

de l’Esport (SCME) i la Societat Catala-

no-Balear de Fisioteràpia (SCBF). 
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rivades del Motorsport, professor FCS 

Blanquerna i del Màster de l’Esport 

EU Gimbernat) va presentar la xerrada 

“Tractaments i evidències de Fisioterà-

pia per les diferents etapes post IQ”.

Tant els assistents com els ponents es 

van mostrar molt participatius així que 

va resultar una jornada molt enriquidora.

El mateix 23 d’octubre per la tarda i tot 

el dia següent, es va realitzar el curs 

Rehabilitació del dolor neuropàtic a 

través de la rehabilitació somatosen-

sorial. El va impartir el Sr. Vicenç Pun-

sola, terapeuta de la mà certificat per 

l’Associació Francesa de Terapeutes de 

Mà, especialista en dolor miofascial i 

reeducació somatosensorial, i profes-

sor de l’Escola Universitària Gimbernat.

Va iniciar el curs amb una part teòri-

ca sobre la definició i la classificació 

dels tipus de dolor, dels mecanismes 

lesionals traumàtics, inflamatoris, de 

dolor referit i de disfunció del siste-

ma nerviós. Ens va explicar també les 

lesions del sistema somatosensorial i 

així ens va situar en els diferents esta-

dis lesionals per, a partir d’aquí, poder 

combinar amb una part més pràctica 

d’exploració i tractament segons les 

diferents disfuncions.

Ens vam centrar especialment en la re-

habilitació somatosensorial de la famo-

sa Síndrome de Dolor Regional Com-

plex i vam practicar com reconèixer la 

modalitat de la disfunció, com detectar 

el dolor, com qualificar-lo i quantifi-

car-lo amb els tests validats més em-

prats i vam aprendre a fer la cartografia 

de l’alteració.

Va ser, sens dubte, un curs eminent-

ment pràctic, molt didàctic, participatiu 

i interessant en un àmbit on la nostra 

professió hi té molt a dir i molt a fer.

El 28 d’octubre vam reunir als alumnes 

amb els millors Treballs de Final de 

Grau de cada una de les universitats 

catalanes per celebrar la VI Jornada 

Interuniversitària. 

La inauguració de l’acte va ser a càrrec 

dels dos presidents de les societats, el 

Sr. Juan García-Nieto (president de la 

SCME) i la Sra. Montse Nuevo (presi-

denta de la SCBF).

La jornada es va dividir en tres taules. 

La Taula I, que tractava sobre l’os-

teoporosi, la va iniciar la Sra. Cristina 

Lafuente (dietista-nutricionista, espe-

cialista en Nutrició Esportiva de la Clíni-

ca Alimmenta) amb la ponència “El rol 

de l’alimentació en les alteracions de 

la funció òssia”. A continuació la Dra. 

Dàcia Cerdà Gabaroi (reumatòloga de 

l’Hospital Moisès Broggi) ens va pre-

sentar “Update farmacològic en trac-

tament de l’osteoporosi”. Per últim el 

Sr. Luis Soto (fisioterapeuta i màster en 

Fisioteràpia neuromusculosquelètica) 

ens va parlar d’”Evidència de Fisioterà-

pia en l’osteoporosi”.

La Taula II, que tractava sobre pròtesis, 

va ser oberta pel Dr. Manel Ribas (COT. 

Cap de la unitat de maluc de l’Institut 

Universitari Dexeus USP) amb la comu-

nicació “Update de patologia de maluc: 

diagnòstic i opcions terapèutiques”.

A continuació vam escoltar la ponèn-

cia “Tractament de Fisioteràpia i tor-

nada a la pràctica esportiva” per part 

de la Sra. Glòria Ordax (fisioterapeuta 

del Centre Rehabilitació i Medicina de 

l’esport- Eurosport i professora Màster 

Fisioteràpia UIC).

La temàtica de la Taula III, centrada en 

les fractures, va començar amb un “Up-

date material d’osteosíntesi en articu-

lacions de càrrega: Return to play“ de 

la mà del Dr. Antonio Fraguas (COT. Di-

rector mèdic Artro Esport. Centre mè-

dic Teknon). Per concloure la jornada 

el Sr. Salvi Delmuns (fisioterapeuta, es-

pecialista en lesions traumàtiques de-
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• Ester García Martínez de la Uni-

versitat de Lleida: “Efectividad 

de los tratamientos no farmaco-

lógicos en cicatrices patológicas, 

postraumáticas y posquirúrgicas 

para la disminución del prurito,  

el dolor y los síntomas psicológi-

cos: una revisión sistemática”.

• Dani Marcos de l’EUSES-Uni-

versitat de Girona: “Validació 

del software Kinovea com a eina 

diagnòstica eficient per a l’anàlisi 

cinemàtic de la marxa humana”.

• Núria Cañizares de Universitat 

de Vic: “Efectivitat de la teràpia 

de moviment induït per restricció 

modificada en infants amb paràli-

si cerebral”.

• Marina Zarzuelo de la Fundació 

Universitària del Bages: “Efectivi-

dad del entrenamiento muscular 

del suelo pélvico, biofeedback y 

neuromodulación del tibial pos-

terior en incontinencia urinaria, 

fecal y estreñimiento en pacien-

tes diagnosticados de Esclerosis 

Múltiple. Revisión bibliográfica”.

• Sandrine Rouet de la Universitat 

Internacional de Catalunya: “Es-

tudio de relación entre el des-

equilibrio sagital de la pelvis y el 

dolor lumbar de etiología diversa 

en bailarines pre-profesionales.”

• Carla Sagués i Laura Martí Se-

galà de l’Escola Universitària 

Gimbernat: “Valoració i tracta-

ment fisioterapèutic de la sensi-

bilització central en una pacient 

amb endometriosi”.

• Rosa Mª Urendez de la Facultat 

de Ciències de la Salut Blanquer-

na: “Efectes i comparació d’un 

programa d’exercici físic, realit-

zat dins o fora del medi aquàtic, 

per reduir les caigudes en gent 

gran institucionalitzada: un estu-

di pilot”.

• Jana Compte Rabell i Laia de la 

Fuente González de la Universitat 

Autònoma de Barcelona: “Effica-

cy of Physical Therapy in Conge-

nital Muscular Torticollis: a Syste-

matic Review”.

Des de la Societat Científica volem 

aprofitar aquest espai per felicitar a tots 

els ponents per l’alt nivell de les seves 

exposicions alhora que agrair a totes 

les universitats la seva col·laboració. 

Finalment el 30 d’octubre vam realitzar 

el taller “Sistema digestiu: exploració i 

relació amb l’aparell locomotor” amb 

la Sra. Roberta Biasiotto, fisioterapeuta 

a Cos Global Centre de Fisioteràpia i 

Osteopatia de Barcelona, especialit-

zada en Uroginecologia, Obstetrícia 

i Coloproctologia; i amb la Sra. Jessi-

ca Cruz, fisioterapeuta de l’Institut de 

Neurociències de l’Hospital Clínic de 

Barcelona, fisioterapeuta i osteòpata 

CO del Centre Sqena de Barcelona, i 

especialitzada en neurorehabilitació i 

alteracions viscerals.

Les professores van iniciar el taller amb 

un repàs anatòmic del sistema diges-

tiu i, gràcies a un protocol molt acurat 

d’exploració, es va perfilar la relació de 

símptomes més freqüents, la influència 

de les disfuncions viscerals a l’apa rell 

locomotor i els signes d’alarma més 

importants de la unitat gastrosofàgica, 

unitat hepatobiliar, unitat estómac-duo-

dè-fetge-pàncrees i sistema entèric.

Per últim, recordar-vos que tota la informació relativa a la Societat, dates i 

inscripcions de sessions, tallers i jornades, les podeu trobar a la nostra pàgi-

na web www.scfisioterapia.cat i que podeu seguir-nos també a les xarxes so-

cials Twitter @SCBF_Scientific (més de 2.100 seguidors) i Facebook a www.

facebook.com/SocietatCientificaDeFisioterapia (més de 1.100 seguidors).   
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A FONS

Fisios Mundi:  
Fisioteràpia per als més necessitats

Jordi Fabregat i Joan Sala eren dos amics fisioterapeutes que tenien vora 
trenta anys el 1997. La seva història com a fundadors de Fisios Mundi  
–Premi June Nystrom 2015– no té res d’espectacular ni d’especialment cri-
danera. Les grans històries, com passa sovint, les escriu gent del tot corrent 
i, de vegades, s’inicien gairebé per causalitat. Com en aquest cas, quan tot 
va començar amb una conversa telefònica inesperada amb Vicenç Ferrer 
en persona (l’ànima de la Fundació Vicenç Ferrer, aplaudida i reconeguda 
internacionalment). Divuit anys després, l’ONG que tots dos van fundar 
participa en diversos projectes internacionals i ara ha fet un pas endavant en 
l’assistència fisioterapèutica a persones discapacitades de casa nostra.
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La trucada en qüestió la va fer Jordi 

Fabregat a la Fundació Vicenç Ferrer 

de Barcelona. Ell tan sols volia inte-

ressar-se per la possibilitat de des-

plaçar-se a l’Índia per conèixer la nena 

que tenia apadrinada la seva mare, 

però qui el va atendre va ser Vicenç 

Fer rer en persona, que aquells dies era 

a la capital catalana. La conversa ho va 

accelerar tot. A Vicenç Ferrer la idea de 

posar en marxa un projecte de Fisio-

teràpia solidària a l’Índia, “li va semblar 

fenomenal, amb la qual cosa el Joan 

Sala i jo ens vam posar a treballar de 

seguida”, explica Jordi Fabregat. Al 

cap de pocs mesos, tots dos viatjaven 

a l’Índia, en col·laboració amb la Fun-

dació Vicenç Ferrer, i iniciaven en soli-

tari el treball de camp.

“El que vam fer des de bon comença-

ment va ser anar de poble en poble per 

veure quines necessitats hi havia i què 

podíem oferir, i ben aviat vam descobrir 

que les carències que patien les perso-

nes amb discapacitat eren enormes i, 

en segon lloc, que en tot moment ens 

acompanyaven aprenents que tenien 

unes ganes immenses que els ensen-

yéssim el que nosaltres sabíem”, diu 

Fabregat. Entre les necessitats més 

visibles hi havia afectats per poliomie-

litis, fluorosi, paràlisi cerebral i lesions 

medul·lars, entre d’altres patologies. 

El que també van poder comprovar 

ràpidament va ser que l’únic servei que 

s’oferia a aquestes persones era l’apli-

cació de pròtesis i ortesis per possibili-

tar uns mínims desplaçaments a les ca-

ses. Fabregat i Sala van concloure que 

calia fer alguna cosa.

El seu projecte –en principi, personal- 

va començar a expandir-se ben aviat. 

Van exposar la seva experiència a l’Ín-

dia en diversos fòrums de Catalunya 

–entre els quals hi havia el Col·legi de 

Fisioterapeutes- i, al cap de poc temps, 

naixia formalment Fisios Mundi, que 

segueix fidel a l’esperit que va inspi-

rar els seus fundadors. Així doncs, Fi-

sios Mundi, avui dia, té com a objectiu 

“aportar coneixements, ajuda i teràpia 

en el camp de la Fisioteràpia a les ca-

pes i persones més dèbils de la socie-

tat i, especialment, entre la infància, el 

jovent i les dones dels països en vies 

de desenvolupament i en zones depri-

mides”, declaren en el seu propi web: 

www.FisiosMundi.org

En opinió de Gemma Borrell, presiden-

ta de l’ONG, “més enllà de fer arribar la 

Fisioteràpia a persones que ho necessi-

ten, nosaltres sempre hem cregut en la 

formació i és així que al llarg de gairebé 

vint anys hem format allà una quantitat 

important de fisioterapeutes que ara 

tenen bons coneixements i una gran 

experiència en el camp de la rehabilita-

ció”. Són, per tant, bons professionals 

que treballen diàriament amb les per-

sones més pobres i necessitades de Fi-

sioteràpia a zones rurals de l’Índia com 
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són Anantapur i Andhra Pradesh. No es 

tracta tant que a l’Índia no hi hagi fisio-

terapeutes, sinó més aviat que la Fisio-

teràpia és una carrera d’estudiants amb 

certs recursos que acaben dedicant-se 

a l’atenció d’altres persones amb possi-

bilitats econòmiques. Ningú no es cui-

da –i encara menys des d’una vessant 

fisioterapèutica- d’aquelles persones 

de les castes inferiors que, tot i que 

prohibides per Llei, segueixen existint 

en el dia a dia del país.

Entre els projectes que, aquest 2015, 

ha dut a terme Fisios Mundi hi ha el 17è 

Training Anantapur de’“autoformació 

i actualització pràctica en Fisioteràpia 

en Paràlisi Cerebral Infantil (PCI)”. En 

el marc d’aquest projecte, en el qual 

col·labora el Col·legi de Fisioterapeu-

tes de Catalunya, les professionals 

Laura Pindado i Itsaso Olasagasti van 

desplaçar-se a l’Índia per continuar 

impulsant l’autoformació entre els fi-

sioterapeutes, mestres  i  personal de 

suport que treballa amb nens i nenes 

amb discapacitat motriu en els centres 

de paràlisi cerebral de la Fundació Vi-

cenç Ferrer.

Un altre projecte del 2015 ha estat 

l’enviament de les professionals Maria 

Boix (fisioterapeuta) i Patrícia Jovellar 

(fisioterapeuta i terapeuta ocupacio-

nal) al Vietnam, on han visitat quatre 

orfenats per valorar la possibilitat de 

realitzar-hi un projecte de formació de 

personal local per tractar nens i nenes 

amb discapacitat.

Però més enllà de les diferències sovint 

colossals que pugui haver-hi entre paï-

sos, també hi ha aspectes que no són 

tan diferents d’un lloc a un altre. “El 

que hem vist, sovint, és que a tot arreu 

hi ha gent convençuda que la Fisioterà-

pia és una necessitat puntual i un luxe, 

i el que nosaltres expliquem sempre és 

que la Fisioteràpia és una necessitat 

de primer ordre per a alguns malalts 

crònics, ja sigui a l’Índia, el Vietnam o 

Catalunya”, opina la presidenta de Fi-

sios Mundi.

És per això que, aquest passat mes de 

novembre, Fisios Mundi, el Col·legi de 

Fisioterapeutes i ECOM (una entitat que 

aglutina més de 180 associacions de 

persones amb discapacitat física) han 

posat en marxa un projecte que con-

tribueix a millorar la salut de persones 

amb discapacitat física a Catalu nya. La  

primera iniciativa ha consistit en l’apro-

pament de la Fisioteràpia a socis i sò-

cies de les entitats federades a ECOM 

que tenen discapacitat o dependència 
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i que per motius econòmics no poden 

rebre aquest tipus de tractament, ja si-

gui a nivell privat o perquè han hagut 

d’abandonar-lo a conseqüència de les 

restriccions econòmiques. 

Aquesta cooperació s’ha iniciat de 

forma pilot amb un grup de persones 

de l’associació federada AVECE de 

Sant Boi de Llobregat que presenten 

seqüeles físiques posteriors a un Acci-

dent Vascular Cerebral i que no poden 

assumir el cost econòmic d’un tracta-

ment privat de Fisioteràpia ni el reben 

per part del sistema públic. 
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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 *
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• 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 !



PERSONATGE

Entrevista a Roger Gómez

Roger Gómez, copropietari i fundador de Quvitec, és el 
Fisioterapeuta de l’Any. Així li ha volgut reconèixer el CFC en 
entendre que des del seu centre, a Barcelona, ofereix un servei de 
qualitat personalitzat amb una visió rehabilitadora i professional 
per tal de potenciar la màxima autonomia de l’usuari i millorar la 
seva qualitat de vida. Quvitec compagina perfectament la vocació 
sociosanitària amb el legítim negoci.
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Què és Quvitec?

Quvitec significa “qualitat de vida i 

tecnologia”, i a això ens dediquem. 

Del que es tracta és que qualsevol pro-

fessional de la Fisioteràpia o qualsevol 

persona que tingui un problema es 

posi en contacte amb nosaltres i que 

valorem professionalment quin pro-

ducte de suport és el més adient per 

tal que acabi tenint la major autonomia 

que sigui possible, ja sigui per qües-

tions de mobilitat, prevenció d’úlceres, 

alimentació, higiene, supressió de bar-

reres arquitectòniques...

Com és que un fisioterapeuta com tu 

s’anima a fundar una empresa que, 

avui dia, és tot un referent i ja amb uns 

quants anys d’història?

Arribat a un punt determinat de l’exer-

cici professional, a mi em va semblar 

que ja no avançaria més i que em que-

daria igual durant molt de temps. Així 

que em vaig decidir fer un pas enda-

vant. Vaig estar pensant què havia de 

fer i em vaig adonar que d’ortopèdies 

n’hi havia unes quantes, però que de 

centres especialitzats on hi hagués fi-

sioterapeutes i tècnics sanitaris, no n’hi 

havia cap ni un.  

I et vas atrevir a fer el pas...

És que jo penso que un dels principals 

problemes que encara tenim és que, a 

nivell formatiu, quan ets un estudiant, 

no se’ns obre prou la ment en relació a 

altres camps de la Fisioteràpia que no 

siguin tan sols l’esportiu, el geriàtric o 

el neurològic, per esmentar-ne alguns. 

En la nostra professió hi ha d’altres 

camps que hem d’atrevir-nos a recórrer, 

però és clar: si ningú no t’explica que el 

fisioterapeuta pot valorar determinats 

tipus d’ortesis, per exemple, el més 

possible és que no se t’acudeixi mai 

que t’hi pots dedicar.

Aquest és el teu cas?

En certa mesura, sí... Però és que, avui 

dia, encara passa exactament el mateix 

amb els productes de suport o amb els 

coixins preventius o amb el posiciona-

ment d’una persona en una cadira de 

rodes. Si al fisioterapeuta, quan és a la 

universitat, no li expliquem la importàn-

cia que tenen aquests camps, és més 

difícil que, un cop surt al carrer, pugui 

detectar oportunitats professionals i de 

negoci. És a dir, si un fisioterapeuta que 

acaba la carrera coneix totes les possi-

bilitats que li ofereix la professió, és 

més fàcil que s’adoni que a Barcelona, 

Girona o en qualsevol altra ciutat no hi 

ha centres de tal cosa o tal altra, i s’atre-

veixi a fer el pas endavant! Pel que fa 

a la meva experiència d’estudiant, jo 

recordo que d’ortètica, per exemple, 

només vaig fer els darrers 45 minuts de 

la carrera. 

De veritat?

I tant! Van ser els últims 45 minuts 

d’una assignatura de la carrera i, a més, 

en la meva última classe. Però és que, 

a més, ens van parlar de quatre coses 

bàsiques i descriptives. No ens van ex-

“Hi ha necessitats i demandes a la so-
cietat que, sovint, no sabem veure”
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plicar ni el què, ni el com ni per a qui. 

Aquesta és una anècdota que sempre 

explico... I sobre cadires de rodes, en-

cara va ser pitjor perquè vam fer zero 

hores. Ni tan sols un minut. És veritat 

que ara les coses han anat a millor, però 

també penso que encara queda molta 

feina a fer des de la base.

Quin consell els donaries als fisioterapeu-

tes que comencen a buscar-se la vida?

Que s’atreveixin a tirar endavant els 

seus projectes, però que quan s’hi po-

sin, s’assessorin bé. Jo recordo, per 

exemple, que em vaig adreçar a un ser-

vei de la Generalitat que es diu Sirius, i 

que és un centre que ofereix informa-

ció i orientació sobre solucions perso-

nalitzades i productes de suport amb la 

idea d'impulsar i millorar l'autonomia 

personal i l'accessibilitat de la gent 

gran i de persones amb discapacitat. I 

ho van veure claríssim. Em van dir des 

del primer moment que el meu projec-

te podia tenir sortida perquè existia la 

demanda, i n’estaven segurs. Que es-

tiguin amb els ulls ben oberts, perquè 

la Fisioteràpia ofereix mil i una possibi-

litats, i hi ha necessitats i demandes a 

la societat que, sovint, no sabem veure.

En la concessió del Premi a Fisiotera-

peuta de l’Any, el jurat ha valorat la 

visió rehabilitadora i personal de la 

teva empresa en potenciar la màxima 

autonomia de l'usuari i millorar la seva 

qualitat de vida. De vegades pensem 

poc en el pacient?

Jo crec que sí, que sovint ens oblidem 

que cada cas és un món i que cada 

pacient és una persona que viu en un 

context diferent. La meva idea sempre 

ha estat valorar personalment cada pa-

cient en funció de quin sigui el seu pro-

cés evolutiu. Dit d’una altra manera, la 

meva és una empresa que, abans que 

cap altra cosa, té una visió sociosani-

tària que no vull perdre. 

Com s’equilibra aquesta visió sociosa-

nitària i la legítima recerca de beneficis 

econòmics? No és difícil?

És veritat que hi ha qui ens diu que som 

una espècie molt estranya, perquè jo 

sempre dic que la nostra visió primera 

és sociosanitària i que, en segon lloc, 

som venedors de producte. Això a curt 

termini no és fàcil, però a llarg termini, 

un cop demostres com treballes, et ge-

nera beneficis. 

Posa’m un exemple...

A veure... Si, per exemple, tu tens un 

pacient que no es pot aixecar del llit, 

l’habitual des d’una òptica de negoci 

és recomanar-li una grua el primer mi-

nut i, en canvi, nosaltres entenem que 

abans cal mirar bé què li passa, de qui-

na manera s’aixeca el pacient, si pot 
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Si vols saber més coses sobre 

Roger Gómez i el projecte que 

hi ha darrera de Quvitec, pots 

entrar al web del Col·legi (www.

fisioterapeutes.cat) i mirar la 

seva entrevista de televisió a Fi-

siotv.cat (www.fisiotv.cat).

millorar o no, en quines condicions viu, 

i, lògicament, també valorem la possi-

bilitat de la grua, però en cap cas com 

la primera i única possibilitat.

Però també és possible que, d’entra-

da, hi hagi pacients que creguin que 

la grua és l’única sortida que tenen...

I tant! Aquí hi ha persones que ens vé-

nen a veure  i el primer que et diuen és 

que necessiten una grua i no sé quan-

tes coses més, i n’hi ha que estan de-

sesperats i et pagarien el que diguessis 

per aquell aparell que tu els recoma-

nes. I la veritat és que resultaria molt fà-

cil aprofitar-se’n, però el que nosaltres 

fem és, en primer lloc, parlar amb ells i, 

seguidament, fer-ho amb els professio-

nals que porten el cas particular, amb la 

idea de recomanar als usuaris quina és 

la millor opció que tenen.

Hi ha algun cas que recordis especial-

ment o amb una certa estima?

En recordo alguns. Ara em ve al cap el 

cas d’un senyor que vaig conèixer quan 

feia domicilis i a qui em vaig trobar de 

decúbit supí al llit, tot dient-me: “me 

han dicho que no voy a hacer nada 

en la vida y estoy hundido, nunca más 

me podré voler a levantar”. Suposada-

ment, no hauria d’haver sortit mai més 

de l’habitació, però, al final, després de 

tractar-lo, no només es va poder aixe-

car, sinó que podia anar al forn on ana-

va sempre, arribava al bar on tenia el 

costum de fer el cafè, es va poder tor-

nar a moure en el lloc on vivia... Cada 

cop que em trobava, s’emocionava 

tant, que no l’oblidaré mai. Aquestes 

són de les grans coses que té aquesta 

professió nostra.
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OCI I CULTURA

Fira de l’Aixada 2016

Des de fa més de mil anys que hi ha notícia de Manresa i dels seus 
mercats, que van fer de la ciutat un important punt de trobada, 
d’intercanvi, de comerç, de lleure... I amb tot, aquest creixement 
de la Manresa medieval també tenia entrebancs. Per això ens 
aturem un moment al segle XIV: una intensa sequera feia anys que 
castigava la ciutat fins que els manresans d’aleshores tingueren 
una feliç pensada: portar l’aigua del Llobregat des de Balsareny 
mitjançant una sèquia.
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Amb el permís del rei Pere III, les obres 

de la sèquia van avançar aviat, però 

foren sobtadament aturades pel bisbe 

de Vic, que no volia que passessin per 

les seves terres. L’enfrontament s’anà 

fent fort, i el bisbe fins excomunicà la 

ciutat. Aleshores -diu la tradició- arribà 

la misteriosa Llum, des de Montserrat 

i fins l’església del Carme. I al darrera, 

el penediment del bisbe, el final de les 

obres, l’arribada de l’aigua....

Tot això ho podeu sentir i veure cada 

any a la Fira de l’Aixada, el mercat me-

dieval de Manresa, que tindrà lloc els 

dies 27 i 28 de febrer. Una fira que ens 

vol transportar a l'època medieval de 

la ciutat per redescobrir els espais i els 

personatges del moment i un miracle 

medieval absolutament modern: l’en-

frontament d’uns ciutadans fins contra 

el Cel per tal de transformar la realitat.

La Fira de l’Aixada s’encabeix dins de la 

Festa de la Llum, que se celebra entorn 

del 21 de febrer, i rememora, com hem 

comentat, el misteri segons el qual, ara 

fa uns 650 anys, una llum provinent de 

Montserrat va entrar a l’església del 

Carme. D’aquesta manera es resolia el 

conflicte que havia interromput la cons-

trucció de la sèquia de Manresa.

Aigua i llum són els símbols d’aques-

ta festa que, els darrers anys, s’ha re-

novat de manera impressionant amb 

l’organització de la Fira de l’Aixada. 

En aquesta festa, que se celebra el dis-

sabte i diumenge a l'entorn de la Festa 

de la Llum, el barri antic de Manresa 

s'omple d'artesans, mestres d'antics 

oficis que fan demostracions de les 

seves arts, funàmbuls, joglars i altres 

elements i atraccions del repertori me-

dieval. Els carrers plens de bullici, am-

bientats i engalanats com si de nou ens 

trobéssim en ple segle XIV, les olors i la 

música d'altre temps transporten el vi-

sitant al cor mateix d'una festa popular 

molt viva, plena d'activitats, per a nens i 

per a grans, i amb sorpreses constants.

Els visitants podran gaudir d’uns espec-

tacles principals que recreen un argu-

ment basat en tres moments històrics 

viscuts a Manresa: l'entrada del bisbe 

Galceran Sacosta a la ciutat, l'arriba-

da del rei Pere III i la reina Maria de 

Navarra i el seu el comiat i, finalment, 

l'arribada de la Llum. Aquestes peces 

es complementen amb noves obres 

presentades per les diferents entitats i 

grups culturals.
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Agraïments

Ajuntament de Manresa – Àrea de Comunicació 

Més informació a www.aixada.cat i a www.festadelallum.cat

Demostracions d’oficis
La fira compta amb unes 200 parades que mostraran al llarg 

del recorregut de la Fira, com treballaven diferents artesans: 

els forjadors, retaulers, tallistes, ceramistes, vitrallers i llauners.

Aixada infantil
Els més menuts trobaran activitats pensades per a ells en di-

ferents  espais  de la Fira. 

Hi haurà un carrusel mitològic, un dragó, la possibilitat de 

passejar en poni i una barca i llits elàstics. A més, podran de-

mostrar les seves habilitats com a cavallers medievals, amb 

les anelles, l’estaferm, el tir amb arc o la barqueta. 

Hi haurà tallers de picapedrer, de modelat amb fang i de ma-

labars. També hi haurà un campament de tir amb arc, una 

escola de màgia i la possibilitat de fer un puzle de vitralls. 

A més, hi haurà un espai amb jocs artesanals medievals en 

gran format i una botiga-taller artesà de construcció de pe-

tites catapultes. 
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La mística és una experiència intensa i 

intuïtiva d’unió amb una realitat supe-

rior, una oportunitat d’experimentar la 

religió i l’espiritualitat com a dimen-

sions profundament personals.

En el seu darrer llibre David Jou, físic i 

poeta, continua la seva obra de recerca 

poètica. En aquest poemari, la vivència 

de fusió amb la natura, el sentit de la 

misericòrdia i el desenvolupament del 

pensament racional li serveixen per 

aprofundir en l’experiència mística.

La mística dels dies
Autor: David Jou
Editorial: Viena Edicions

David Jou. (Sitges, 1953), físic i poeta, 

és catedràtic de Física de la Matèria 

Condensada a la Universitat Autònoma 

de Barcelona i doctor honoris causa per 

la Universitat de Girona. Com a investi-

gador en termodinàmica de processos 

irreversibles, és autor de cinc llibres i 

d’uns dos-cents articles de recerca en 

revistes de difusió internacional, obra 

per la qual ha rebut diversos premis.

Paral·lelament a la seva activitat cien-

tífica, ha publicat una extensa obra 

poètica, aplegada en edició conjunta 

en els volums L’èxtasi i el càlcul (2002) 

i L’huracà sobre els mapes (2004), i en 

els poemaris Poemes sobre ciència i 

fe (2013), L’avinguda i el laberint. Poe

mes sobre Catalunya i Espanya (2013) 

i Poemes de Nadal i de Setmana San

ta (2014), editats per Viena Edicions. A 

Viena Edicions ha publicat també els 

assaigs El laberint del temps, la simfo

nia de la matèria  (2006), Déu, cosmos, 

caos: horitzons del diàleg entre ciència 

i religió (2008), i La poesia de l’infinit. 

Ciència i mística (2012).

L’expressió poètica 
de la vivència mística
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Des del Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya, 
us volem transmetre els millors desitjos en 

aquestes entranyables festes

Bon Nadal  i Feliç 2016


