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OPINIÓ

Un problema  
de tots
Manel Domingo. Degà

vells, de la possibilitat de treballar en 

un codi de bones pràctiques, d’aconse-

guir un segell de qualitat per als cen-

tres, de la negociació amb les mútues 

a través de l’ACEFIC (Associació de 

Centres de Fisioteràpia de Catalunya), 

etc. Que la llei no ens deixi intervenir 

en alguns aspectes no vol dir que ens 

haguem de quedar de braços plegats. 

Des de la Junta del Col·legi entenem 

que estem obligats, com a mínim, a es-

tudiar i mirar si trobem algunes fórmu-

les adequades que permetin dignificar 

les retribucions a tots els professionals. 

És de sentit comú i, alhora, aquest és el 

mandat de l’assemblea.

Tot plegat, però, no pot ser ni hauria 

de ser una batalla que emprengués 

el Col·legi tot sol. Ens cal la implica-

ció de tots els professionals, en la me-

sura de les possibilitats de cadascú. I 

és que, de vegades, com a col·lectiu 

hem demostrat una cohesió professio-

nal escassa. Ens cal el compromís de 

tothom. Compteu amb el nostre. Us 

n’anirem informant.

El Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-

talunya voldria que el 2016 fos un any 

d’avenços importants en la dignificació 

professional del col·lectiu, tal com mar-

ca el pla estratègic que vam aprovar en 

l’assemblea del passat mes de novem-

bre. En aquest sentit, i des de fa uns 

mesos, ja tenim en marxa un grup de 

treball específic dedicat a les mútues 

de salut.

D’entrada, però, cal que deixem ben 

clares les limitacions legals amb què 

ens trobem: les lleis de defensa de la 

competència i la llibertat de preus no 

permeten que el Col·legi impulsi ni in-

tervingui directament en cap mena de 

negociació col·lectiva. N’hem de ser 

tots plenament conscients, més enllà 

de quins siguin els nostres desitjos o 

com ens agradaria que fossin les coses. 

Com a col·legi professional, hem de ser 

plenament respectuosos amb el marc 

legal establert.

Dit això, també és obvi que la crisi ha 

afectat els fisioterapeutes i que, en el 

cas de les mútues, la situació, sovint, és 

alarmant per al col·lectiu. No és tan sols 

que la recessió econòmica hagi propi-

ciat la disminució contínua, any rere 

any, del preu que els fisioterapeutes 

cobren per sessió, sinó que ha arribat 

un punt que les tarifes estan per sota 

dels preus de cost, en molts casos. Hi 

ha hagut descensos per part d’algunes 

mútues de fins i tot el 32% del preu/

hora, amb la qual cosa hi ha casos en 

què els fisioterapeutes cobren ara a 7€ 

per sessió. És tan sols un exemple. En 

podríem esmentar molts d’altres.

És per això que no ens podem quedar 

de braços plegats. Hem de fer algun 

pas i allò que encara és més impor-

tant: l’hem de fer bé, de manera ferma. 

D’aquí que haguem decidit començar 

la casa pels fonaments i que el Grup de 

Treball de Mútues del Col·legi ja estigui 

dedicat de ple a l’elaboració d’un infor-

me jurídic i un altre d’econòmic que 

ens marquin ben clarament quines són 

les accions que hem d’iniciar, sempre 

dins el marc de la legalitat vigent. 

Com expliquem en l’article que signa el 

vocal de la Junta de Govern Francesc 

Rubí en aquesta mateixa revista i que 

us convidem a llegir, parlem d’accions 

de denúncia del problema a tots els ni-
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APARTATEL TEMA DEL MES

Precarització laboral  
i mútues de salut
Des de finals de l’any passat, el Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-
lunya compta amb un grup de treball específic en mútues de salut. 
En aquest article, el vocal de la Junta de Govern Francesc Rubí ex-
posa les prioritats i les línies bàsiques que impulsa aquest grup i que 
tenen com a principal objectiu el reconeixement adequat de la tasca 
del fisioterapeuta i la lluita contra la precarització dels honoraris. 
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Com possiblement ja sabeu, en el marc del pla estratègic del CFC per 

al 2016, hem iniciat, entre d’altres, tot un seguit d’accions encamina-

des a la dignificació de la nostra professió. Una de les línies d’actua-

ció engegades en aquest sentit inclou la formació de grups de treball 

específics, de caràcter temporal, amb la finalitat de donar resposta a 

problemes concrets i ben identificats que afecten el nostre col·lectiu. 

D’acord amb aquesta filosofia neix el Grup de Treball en Mútues de 

Salut, integrat per nou companys fisioterapeutes i que funciona des 

de novembre de l’any passat.

Pensem que els honoraris oferts per les mútues de salut (en relació 

a l’atenció que presten als seus assegurats) representen un 

problema important per als membres del col·lectiu que 

es dediquen a la prestació d’aquests tipus de serveis. 

Una tarifació que està clarament per sota del preu 

de mercat i, fins i tot, en algunes ocasions, per 

sota del preu de cost quan, a més, és evident 

que, la majoria de vegades, els propis asse-

gurats desconeixen aquesta situació (tot 

i que també és obvi que ells no en són 

els responsables). Cal tenir en compte, 

a més, que el problema es veu agreujat 

en aquelles mútues que treballen amb 

col·lectius de funcionaris, que són asse-

gurats que presenten, tradicionalment, 

una alta demanda i freqüentació de Fi-

sioteràpia.

La crisi ha propiciat la disminució con-

tínua, any rere any, del preu per sessió. 

Una decisió de canvi de condicions 

contractuals que és presa unilateral-

ment per la majoria de les mútues de 

salut (algunes vegades en el llindar 

de la il·legalitat). Un fet que, a més, 

implica una curiosa paradoxa: estem 

realitzant els millors tractaments de la 

nostra jove història als preus més bai-
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APARTATEL TEMA DEL MESEL TEMA DEL MES

Des del CFC pensem que el model 

de funcionament actual està obsolet 

i molt allunyat del que avui en dia és 

la Fisioteràpia. Perquè es tracta d’un 

model basat en la prescripció per part 

d’un metge especialista o rehabilita-

dor per efectuar X sessions de tracta-

ment a un pacient amb un diagnòstic 

biomèdic X (i de vegades amb un trac-

tament no especificat, però sovint amb 

un protocol de tractament especificat 

o, fins i tot, a demanda del pacient).

També és cert que som conscients de 

les dificultats que pot comportar do-

nar solució a un tema com aquest. Per 

un costat, el Col·legi no compta amb 

capacitat legal que recolzi cap actua-

ció de negociació col·lectiva. Volem 

recalcar especialment aquest punt 

atès que és un aspecte que sempre 

xos de la mateixa. La supervivència de 

molts centres està en perill i, en alguns 

casos, malauradament, qualsevol solu-

ció que arribi ho farà tard...

Tot plegat provoca un seguit de pro-

blemes com és l’haver de treballar amb 

una ràtio de pacients elevada que, per 

un costat, augmenta els costos al cen-

tre i, per un altre, poden, fins i tot, arri-

bar a disminuir la qualitat i l’efectivitat 

dels tractaments que realitzem (cosa 

que podria, en alguns casos, compor-

tar problemes d’índole ètica). Sigui 

com sigui, al capdavall, l’usuari és qui 

en resulta més perjudicat.

D’aquí se’n deriven una sèrie d’ame-

naces i de fortaleses. Amenaces com 

poden ser la freqüentació, la captació 

de clientela privada per processos crò-

nics (allò que en diríem la ‘Fisioteràpia 

de manteniment’), el col·lapse dels 

centres per massificació a baix preu... 

Tot plegat ens pot portar a una dismi-

nució de la valoració professional i el 

consegüent deteriorament de la mar-

ca Fisioteràpia, cosa que moltes ve-

gades s’evita pel bon savoir faire dels 

nostres professionals. En quant a les 

fortaleses de les quals es poden be-

neficiar els centres i la professió hi ha 

l’augment de la seva massa de clients, 

amb tot el que això comporta directa-

ment i indirectament.

ha estat reivindicat pels professionals 

implicats, però on ens trobem molt li-

mitats per la Llei de competència i de 

llibertat de preus. 

D’altra banda, també ens condiciona 

la poca cohesió professional i la man-

ca de compromís comú que hem de-

mostrat al llarg de la nostra història. 

Temes que, sense cap mena dubte, 

són vitals a l’hora d’afrontar un proble-

ma d’aquesta dimensió.

És per tot això que ja hem iniciat 

l’elaboració d’un informe jurídic i un 

informe econòmic que ens diguin on 

som i quins són els camins que podem 

explorar des de la legalitat vigent. 

Podem parlar d’accions de denúncia 

del problema a tots els nivells, de la 

possibilitat de treballar en un codi de 

bones pràctiques o un segell de qua-

litat per als centres, de la negociació 

amb les mútues a través de l’ACEFIC 

(Associació de Centres de Fisioteràpia 

de Catalunya) a nivell d’honoraris, fre-

qüentació, derivació... De camins n’hi 

ha molts, tot i que de finals només n’hi 

hauria d’haver un: el reconeixement 

adequat de la tasca del fisioterapeuta. 

Els honoraris oferts per les mútues de salut 

representen avui dia un problema important 

per als fisioterapeutes.
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El CFC no compta amb capacitat legal que 

recolzi cap actuació de negociació col·lectiva.

Creiem que l’evolució de la nostra 

professió ha estat excel·lent durant les 

dues darreres dècades, amb un alt ni-

vell de tecnificació i especialització. La 

creació dels graus i els màsters ens ha 

fet entrar de ple en el món de la cièn-

cia; hem passat de lluitar per ser cone-

guts com a sanitaris a ser, actualment, 

la segona professió sanitària més res-

pectada i demandada a Espanya. En-

tre tots hem fet gran aquesta professió 

que tant estimem, a la qual sovint hem 

dedicat més hores que a les nostres 

pròpies famílies i que al nostre desen-

volupament personal. 

Hem d’aconseguir que tot això es tra-

dueixi també en un reconeixement 

econòmic adequat, hem de treballar 

per uns honoraris i uns sous dignes. 

Hem de continuar treballant per man-

tenir el que hem aconseguit i conti-

nuar millorant. Tenim damunt la taula 

temes vitals com són la prescripció de 

fàrmacs, la derivació directa, les espe-

cialitats en Fisioteràpia, el foment de 

l’ocupació... Potser és el moment de 

fer un altre pas endavant i començar 

a treballar plegats de veritat, per-

què només plegats podrem afrontar 

aquests reptes de futur.

Permeteu-me que acabi citant John F. 

Kennedy -com fa moltes vegades un 

gran amic meu- que en el seu discurs 

d’investidura el 20 de gener de 1961 

deia: “Així doncs, compatriotes: no us 

pregunteu què pot fer el vostre país 

per vosaltres; pregunteu-vos què po-

deu fer vosaltres pel vostre país”. Jo 

ho extrapolaria a la Fisioteràpia i afe-

giria: Tots som Fisioteràpia.

Francesc Rubí

Vocal de la Junta del CFC
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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 !



APARTATNOSALTRESNOSALTRES

Us informem que ja teniu a la vostra 

disposició, al canal de TV del CFC, les 

ponències de la VI Jornada de Fisio-

teràpia Neuromusculosquelètica del 

CFC, que es va celebrar el passat 27 de 

novembre a Barcelona.

Així doncs, a banda de la inauguració 

i la cloenda de la Jornada, a càrrec del 

degà i el tresorer del CFC, Sr. Manel 

Domingo i Sr. Ramon Aiguadé, respec-

tivament, també hi podeu trobar, tant 

en versió original com doblada, el se-

güent contingut:

• “Lesió del Lligament Creuat An-

terior: Maneig fisioterapèutic ba-

sat en l'evidència actual”, a càrrec 

del Sr. Luis F Prato.

Les ponències de la VI Jornada de Fisioteràpia NME, a fisiotv.cat

• "Abordatge i tractament de Fisio-

teràpia de les diferents inestabi-

litats d’espatlla", a càrrec del Sr. 

Lluís Puig.

• "Models de raonament clínic per 

a la diagnosi i el tractament neu-

romusculosquelètic en Fisioterà-

pia", a càrrec del Sr. Ah-Cheng 

Goh.

• "Migranya i aferències cervi-

cals: un matrimoni incòmode", a 

càrrec del Sr. Dean Watson.

• "Mobilització del sistema nerviós 

per a patologia neuromusculos-

quelètica", a càrrec de la Sra. An-

nalie Basson.

AMÈRICA
Luis F. Prato

EUROPA
LluísPuig

ÀSIA
Ah-ChengGoh

OCEANIA
Dean Watson

ÀFRICA
Annalie Basson

Podeu veure aquestes ponències i molts més continguts relacionats amb la Fisioteràpia a
www.fisiotv.cat

Us informem que encetem una nova 

temporada de la campanya “12 mesos, 

12 consells de salut”, a la qual, aquest 

2016, s’hi afegeixen els companys de 

Galícia, que juntament amb Madrid, 

País Basc, Navarra i nosaltres mateixos 

conformem una àmplia representació 

del col·lectiu de fisioterapeutes de l’es-

tat espanyol.

Aquesta campanya, que va iniciar el 

CPFCM l’any 2013 i a la qual el CFC s’hi 

va afegir al 2014, pretén conscienciar a 

la ciutadania sobre diversos aspectes 

de la seva vida quotidiana en els quals 

Posem en marxa una nova temporada de la campanya “12 mesos, 12 
consells de salut”

la Fisioteràpia hi pot tenir una part re-

llevant, tant a nivell de tractament com 

de prevenció.

El primer videoconsell del 2016, està 

dedicat a explicar com mocar-se cor-

rectament. L'hivern és l’època en què 

ens ataquen tot tipus d'infeccions de 

les vies altes que, de vegades, provo-

quen pneumònies o bronquitis i que, 

fins i tot, poden ser el desencadenant 

de patologies cròniques. El que sovint 

ignorem, però, és que en l'origen de 

moltes d'aquestes infeccions hi ha el 

fet que no ens sabem mocar.

Per altra banda, al videoconsell també 

s’explica la importància de dur a terme 

una bona higiene nasal i com fer-ho. 

Aquesta rutina ens servirà per comba-

tre fàcilment les infeccions i reduir, així, 

l'ús de medicaments.

Podeu veure aquest consell i d’anteriors al 
canal de TV del Col·legi www.fisiotv.cat
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El passat 27 de novembre, en una 

reu nió de la taula tècnica de la Inter-

col·legial, es van presentar els serveis 

ja operatius d’Air France/KLM i Micro-

soft, on s’ofereixen descomptes per als 

col·legiats. Un altre avantatge el tenim 

amb el distribuïdor Microgestió, que 

ens ofereix descomptes per tots els 

productes Apple. Els descomptes que 

teníem directament d’Apple segueixen 

operatius a l’Apple Store. Un servei que 

es va presentar és el de SIXT (lloguer 

Un munt d’avantatges amb el CFC i la Intercol·legial
de cotxes) que ofereix als col·legiats el 

lloguer de vehicles amb un 20% de des-

compte sobre el preu en línia.

D’altra banda, comentar-vos que pro-

perament estarà disponible un conve-

ni amb CEPSA i una altre amb Parlem, 

empresa de telefonia mòbil.

En un altre sentit, us comuniquem que 

la Intercol·legial està preparant el con-

grés de les professions probablement 

per al proper 1 i 2 de juny. Es tractaran 

temes concrets proposats pels dife-

rents col·legis i consensuats per les di-

ferents sectorials, així com temes trans-

versals d’interès comú. 

El Pla estratègic del Col·legi de Fisiote-

rapeutes de Catalunya per al 2016 ja és 

una realitat com bé sabeu tots aquells 

que vàreu assistir a l’assemblea col·le-

gial del passat 18 de novembre. 

Allà, la Junta de Govern, en la seva 

aposta habitual per la responsabilitat 

social corporativa, va presentar el que 

és la Campanya divulgativa i itinerant 

de Fisioteràpia respiratòria, que es va 

donar per encetada el passat 18 de fe-

brer a la nostra seu de Barcelona amb 

una conferència a càrrec de la coordi-

nadora de la Comissió de Fisioteràpia 

Respiratòria, Sr. Inma Castillo.

A la conferència es va parlar, principal-

ment, de la higiene nasal, una rutina 

molt important per evitar les infeccions 

de vies respiratòries superiors (faringi-

tis, sinusitis, rinitis, otitis), que són un 

problema molt habitual, motiu de nom-

El CFC posa en marxa una campanya de Fisioteràpia respiratòria dirigida 
als escolars catalans

broses consultes mèdiques i culpables 

d’un excessiu ús de medicaments tals 

com antibiòtics i antihistamínics.

D’acord amb la Sra. Castillo, la higiene 

nasal diària –que ha de constar d’una 

correcta  irrigació de solució hipertò-

nica i, a més, realitzar tècniques de 

desobstrucció rinofaríngia retrògrada- 

comporta un gran benefici en la des-

obstrucció de secrecions de les vies 

respiratòries altes i ajuda a la seva hi-

dratació i humidificació. 

Aquesta campanya que ara tot just 

s’inicia, està impulsada per la Comissió 

de Fisioteràpia Respiratòria del CFC, i 

pretén comptar amb la implicació de fi-

sioterapeutes col·legiats, que seran els 

encarregats d’anar a les escoles i ex-

plicar aquestes noves recomanacions 

d’higiene nasal als nostres infants, mo-

tiu pel qual s’ha elaborat un tríptic di-

vulgatiu en el qual s’explica què és la 

higiene nasal, quins són els seus bene-

ficis i quins són els passos per dur-la a 

terme correctament.

Recordeu que podeu consultar tots els avantatges i descomptes que teniu pel fet d’estar col·legiats al CFC a
www.fisioterapeutes.cat/serveis/avantatges.asp

Higiene  
nasal
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APARTATNOSALTRES

Us informem que arran de la modifica-

ció, el passat més d’agost, de la Llei del 

Menor, la Direcció general d’Ordenació 

i Regulació Sanitàries està fent arribar 

als centres sanitaris autoritzats pel De-

partament de Salut  així com als CDIAP 

i federacions esportives, un escrit pel 

qual informa que “serà requisit per a 

l’accés i exercici a les professions, ofi-

cis, i activitats que impliquen contacte 

habitual amb menors, no haver estat 

condemnat per sentència ferma per 

un delicte contra la llibertat i indemni-

tat sexual, que inclou l’agressió i abús 

sexual, assetjament sexual, exhibicio-

nisme i provocació sexual, prostitució 

i explotació sexual i corrupció de me-

nors, així com tràfic d’éssers humans. A 

aquest efecte, qui pretengui accedir a 

aquestes professions, oficis o activitats 

haurà d’acreditar aquesta circumstàn-

cia mitjançant l’aportació d’una certifi-

cació negativa del Registre Central de 

Delinqüents Sexuals”. Fins que no entri 

en funcionament el Registre Central de 

Delinqüents Sexuals, la certificació serà 

emesa pel Registre Central d’Antece-

dents Penals. 

En tant que la nostra és una professió 

susceptible de tenir contacte amb me-

nors, us comuniquem quins són els su-

pòsits a tenir en compte:

• En cas d’accés a llocs de tre ball 

que impliquin contacte habi-

tual amb menors posterior al 18 

d’agost del 2015 és necessària 

la certificació, que és requisit 

imprescindible per a tots aquells 

professionals que vulguin acce-

dir a un lloc de treball a partir 

d’aquesta data. 

Informació al respecte de la sol·licitud del certificat de penals per treballar 
amb menors per part de l’Administració

• En cas d’exercici de llocs de tre-

ball des d’abans del 18 d’agost 

del 2015, que impliquin contacte 

habitual amb menors es conside-

ren les possibilitats alternatives 

següents:

 - La declaració responsable del 

treballador de no haver estat 

condemnat per sentència fer-

ma per algun delicte contra 

la llibertat i indemnitat sexual 

que inclou l’agressió i abús se-

xual, assetjament sexual, exhi-

bicionisme i provocació sexual, 

prostitució i explotació sexual i 

corrupció de menors, així com 

per tràfic d’éssers humans, i 

l’autorització a l’entitat per tal 

que ho verifiqui davant del Re-

gistre central de delinqüents 

sexuals, en cas que aquesta ho 

consideri necessari.

 - Que el treballador faciliti a 

l’entitat la certificació negativa 

del Registre central de delin-

qüents sexuals o que autoritzi 

l’entitat a demanar-la.

 - Que mitjançant la correspo-

nent instrucció, circular o or-

dre l’entitat reguli l’obligació 

d’informar totes les persones 

del que preveu l’apartat 5 a 

l’article 13 de la Llei orgànica 

1/1996, de 15 de gener, així 

com l’obligació d’informar 

l’entitat de la persona condem-

nada per sentència ferma per 

algun delicte contra la llibertat 

i indemnitat sexual que inclou 

l’agressió i abús sexual, asset-

jament sexual, exhibicionisme 

i provocació sexual, prostitució 

i explotació sexual i corrupció 

de menors, així com per tràfic 

d’éssers humans, per tal que 

l’entitat realitzi les actuacions 

necessàries que garanteixin el 

compliment de la Llei.

El certificat de penals, a Catalunya, 

només es pot obtenir a les oficines del 

Ministeri de Justícia a Barcelona (http://

goo.gl/yatHu6) (carrer Garcilaso, 123), 

fet que ha provocat llarguíssimes cues 

atès que el sanitari no és l’únic col·lec-

tiu afectat per aquesta mesura. 

De totes maneres, el Ministeri de Jus-

tícia ha afirmat ara que també es pot 

fer la sol·licitud en altres llocs tals com 

la delegació del govern, subdelega-

ció, ajuntaments i altres oficines de 

l'Administració.

Per tal de poder donar resposta a les 

preguntes generades sobre la interpre-

tació d’aquesta Llei, us informem que 

el Departament de Salut ha habilitat un 

servei per a atendre-les a través del te-

lèfon 061 CatSalut Respon. 
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La responsable de temes de Salut del 

Grup Parlamentari Socialista, Assump-

ta Escarp, i el degà del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya (CFC), 

Manel Domingo, han mantingut una 

reunió aquest matí a la seu del CFC per 

abordar diversos assumptes relacio-

nats amb la realitat i la pràctica de la 

Fisioteràpia. La trobada s’emmarca en 

els contactes de treball habituals que el 

Col·legi manté amb les diverses institu-

cions i representants públics.

La diputada socialista Assumpta Es-

carp -que s’ha ofert com a corretja de 

transmissió al Parlament de tots aquells 

Trobada amb la diputada Assumpta Escarp al CFC

assumptes que afecten els fisiotera-

peutes- ha mostrat interès a conèixer 

de primera mà la visió que té el CFC 

sobre l’actual Pla de Salut de Catalunya 

i les seves possibilitats futures i sobre la 

presència de la Fisioteràpia en el siste-

ma públic de salut, entre d’altres coses. 

Per la seva part, el degà del CFC ha 

destacat la importància que tindria una 

major presència de fisioterapeutes en 

el sistema públic de cara a la reducció 

de costos i l’estalvi en la prescripció de 

medicaments. De la mateixa manera, 

Manel Domingo ha insistit en el paper 

primordial que la Fisioteràpia pot jugar 

en l’atenció als malalts crònics. Altres 

temes que s’han posat damunt la taula 

són la Llei del medicament que impulsa 

el Govern central  i l’actual oferta for-

mativa en Fisioteràpia del país.
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Próximos
Cursos

Abordaje analítico y global.
Razonamiento clínico y evidencias 
actuales

6-7 de mayo de 2016, Barcelona

Análisis y tratamiento del conflicto 
subacromial del hombro

Prof. Sr. José Ramírez Moreno. Co-Director 
“Formación Método Mézières”. 
Profesor UIC.

Postural Gym. Inteligencia corporal 
en movimiento

Prof. Sr. David Villas. 
Fisioterapeuta mezierista, profesor 

“Formación Método Mézières”. 
Especialista en “Técnicas de 

Activación muscular-MAT”

Postgrado Método Mézières.
Fisioterapia Global Miofascial

210 horas. 8 seminarios de tres días. 
Inicio Octubre 2016
UIC Barcelona 

Sra. Isabel Campderrós (10:00 a 14:00)  -  Tel.: 93 201 65 13  -  E-mail: secretaria@kinemez.com   -   www.ifgm.es
                      

Información e Inscripciones:

3-4 de junio de 2016, Barcelona

Técnica corporal para el reajuste de 
desequlibrios tensionales, prevención de 

lesiones y aumento del rendimiento 
deportivo

Evalua y trata los trastornos músculo 
esqueléticos más prevalentes, relacionados 
con las alteraciones posturales y del 
movimiento. Razonamiento clínico, 
mediante un abordaje analítico y 
global, según los principios 
terapéuticos del concepto 
Mézières de Fisioteràpia

Profesorado:
Sr. Juan Ramón Revilla. Fisioterapeuta. 

Co-Director Formación Método Mézières.
Profesor UIC. Especialista en disfunción 
cráneo-mandibular y Fisioterapia global. 
Sra. Nuria Noguerón. Odontóloga en Clínica 
Dental Noguerón, Barcelona. Profesora 
clínica UB. Especialista en trastornos oclusión 
y disfunción mandibular.

28 de mayo de 2016, Barcelona

Análisis y tratamiento 
cráneo-mandibular en el ámbito 

de la fisioterapia global



APARTATNOSALTRESNOSALTRES

El passat dijous 10 de desembre, el 

degà i el secretari del CFC, Sr. Manel 

Domingo i Sr. Gabriel Liesa, respecti-

vament, van assistir a la Jornada inter-

nacional organitzada per l'Ordre des 

Masseurs Kinésithérapeutes de França, 

en representació del CFC.

La Jornada es va estructurar en dues 

parts: la primera va ser una entrega de 

premis als millors treballs de recerca en 

Fisioteràpia, quatre relacionats amb el 

món de la geriatria i un de neurologia. La 

segona part versava sobre la necessitat 

de convertir en universitaris els estudis 

francesos de Fisioteràpia; aquesta postu-

ra va ser defensada per diferents univer-

sitaris i representants polítics francesos, 

els quals van donar suport a aquest canvi.

Posteriorment van tenir lloc diferents 

ponències sobre com estructurar 

aquests estudis universitaris i la impor-

tància de la recerca com a eix motor de 

la professió, de la formació i de la trans-

formació de la pràctica professional.

El CFC es reuneix amb l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes durant la 
Jornada internacional organitzada per aquesta institució

A la Jornada també es va escenificar la 

signatura d'un conveni de col·labora-

ció entre l'Ordre i l'Estat Francès per 

a la lluita contra les derives sectàries 

relacionades amb l'aplicació de pseu-

dociències a la població. En paraules 

del representant del govern francès 

“la Fisioteràpia ha de ser una garantia 

de l'aplicació de tractaments basats 

en l'evidència científica per tal que la 

població defugi de l'obscurantisme de 

les pseudociències”.

Els representants del CFC van aprofitar 

la seva visita a terres franceses per man-

tenir una reunió amb els representants 

de l'Ordre des Masseurs Kinésithéra-

peutes per tal de generar sinergies de 

col·laboració a diferents nivells entre 

ambdues entitats.

El passat 10 de desembre i com a 

preàmbul de les festes nadalenques, 

l'Aula Magna de la Facultat de Medici-

na de la Universitat de Lleida va acollir 

la III Torronada Col·loqui de la Secció 

Territorial de Lleida del CFC. 

En aquesta edició, la companya Clara 

Bergé, fisioterapeuta lleidatana, va fer 

una introducció al mètode Pilates amb la 

conferència “Pilates en Fisioteràpia: Pre-

venció i tractament", en la qual, i en base 

La Secció Territorial de Lleida organitza la III Torronada Col·loqui

a una cas real, va abordar la vessant tera-

pèutica del mètode en l’àmbit preventiu 

i de tractament de moltes de les princi-

pals patologies de l’aparell locomotor, 

amb la finalitat d’aconseguir un canvi 

d’hàbits posturals, un nou aprenentatge 

motor, així com una forma d’autoavalua-

ció i tractament per al pacient.

Després de la ponència es va organit-

zar un col·loqui sobre diverses tècni-

ques d'enfortiment muscular. 

Per tancar la vetllada, la Secció de Llei-

da va convidar a torrons i cava a tots els 

assistents, els quals van poder gaudir 

de l'actuació de lo Pau de Ponts.
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Al llarg del 2015, des de la Secció 

Territorial de Girona del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya es va 

col·laborar de forma solidària en els 

“Reptes del Pla de l’Estany”, unes pro-

ves esportives dutes a terme, principal-

ment, per l’esportista Manel Torres, on 

també hi van participar altres inscrits 

que l’acompanyaven en els diferents 

reptes. La finalitat ha estat solidària, en 

concret, destinada a la Fundació Autis-

me Mas Casadevall.

Els Reptes han estat tres:

1. El primer, coordinat per l’Alba 

Resplandis, es va realitzar els dies 

10 i 11 d’abril i consistia en fer vol-

tes a l’estany de Banyoles durant 

24 hores. 

2. El segon repte, coordinat per 

l’Ester Aranda i la Núria Fuentes, 

es va dur a terme el 27 de juny i 

va consistir en donar voltes a l’es-

tany de Banyoles durant 12 hores 

ininterrompudes, 6 en bicicleta i 1 

corrent, successivament.

La Secció de Girona participa en els Reptes 2015 del Pla de l’Estany

3. El tercer repte, coordinat per 

Alba Resplandis i realitzat els 13 

i 14 de novembre, constava de 24 

hores corrent o caminant donant 

voltes a l’estany de Banyoles.

La dinàmica general realitzada pels 

fisioterapeutes ha estat organitzada 

amb la finalitat de promocionar la salut 

en l’activitat esportiva, realitzant dife-

rents tallers d’estiraments, tan analítics 

com globals, i tenint en compte el ni-

vell de l’activitat física realitzada, sem-

pre intentant fer prevenció de lesions. 

Els fisioterapeutes disposaven de dos 

envelats, un amb màrfegues per realit-

zar els tallers pre i postcursa (donant la 

importància necessària a un bon escal-

fament i a la realització d’estiraments) i, 

a l’altre un parell de lliteres per realitzar 

teràpia manual. Els envelats dels fisio-

terapeutes estaven ubicats junt  a l’en-

velat del servei mèdic CAR que assistia 

a l’esportista principal. 

La majoria dels participants demanaven 

massatge, però un cop animats a realit-

zar els estiraments necessaris van com-

prendre la importància de l’activitat fí-

sica i activa en comptes del massatge 

passiu. En general els participants van 

quedar satisfets amb el tipus d’inter-

venció que se’ls hi va fer i manifestaven 

que realment veien important escalfar i 

estirar, tot i que la majoria, acceptaven 

que habitualment no ho feien.

Per concloure, la nostra valoració res-

pecte dels “Reptes del pla de l’estany” 

és molt bona, tant per part de l’orga-

nització i la seva predisposició per fo-

mentar la Fisioteràpia, com pels fisiote-

rapeutes que van participar en tots els 

reptes realitzats.

Ester Aranda

Secció Territorial de Girona

El Grup d’Interès del Penedès del 

Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya es va sumar aquest any a les fes-

tes de Sant Raimon, que van tenir lloc 

a Vilafranca del Penedès del 7 al 25 de 

gener. Concretament, el Grup d’In-

terès va organitzar, el dissabte 15 de 

gener, tres activitats a la sala d’actes 

de l'Escorxador:

• 17.30 h. Fes salut: Mou-te. Xerra-

da a càrrec de Núria Coral sobre 

Fisioteràpia a les festes de Vilafranca

els beneficis de l’activitat física 

saludable i la conveniència de la 

supervisió d’un professional sani-

tari en persones amb patologies 

prèvies o grups de risc.

• 18.15 h. Taller de Gimnàstica Ab-

dominal Hipopressiva, a càrrec de 

Laura Màrquez.

• 19.15 h. Taller: Com tenir una esque-

na sana, a càrrec de Laura Ventosa. 
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APARTATNOSALTRES

El passat 18 de gener va tenir lloc la im-

plementació de la Targeta Professional 

Europea (TPE), que té per objectiu sim-

plificar el procediment de reconeixe-

ment de les qualificacions professionals 

i facilitar la mobilitat laboral. 

Amb la TPE –que no és una targeta fí-

sica sinó una certificació electrònica- el 

fisioterapeuta que vulgui treballar a la 

UE pujarà la sol·licitud i la còpia dels 

títols i acreditacions professionals per 

tal que el país d’origen en verifiqui 

l’autenticitat i la comuniqui a tots els 

països als quals el professional hagi 

fet la sol·licitud. Posteriorment, cadas-

La TPE neix per simplificar procediment de reconeixement de les 
qualificacions professionals 

cun d’aquests països podrà resoldre la 

convalidació i comunicar-la de manera 

telemàtica al professional.

Podeu obtenir més informació a www.

fisioterapeutes.cat/comunicacio/pdf/

tpe.pdf 

De totes maneres us informem que 

davant les nombroses consultes en re-

lació a aquesta implantació, ens hem 

posat en contacte amb el Ministerio 

de Educación, i ens han informat que 

la TPE no substitueix el procés d’Ho-

mologació del títol. Per contra, sí que 

substitueix l’actual procés de Reco-

neixement del títol per treballar en 

qualsevol país de la UE.  

Tan bon punt tinguem més informació 

al respecte, us la farem arribar per les 

vies habituals. 

Per tal de poder posar en marxa un 

centre o un servei sanitari -sigui quin 

sigui el nivell, categoria o titular- o 

davant de qualsevol modificació sig-

nificativa que s’hi realitzi, és necessari 

disposar de l’autorització administrati-

va de funcionament. 

Amb la necessitat d’agilitzar el tràmit, 

el passat any, el Col·legi de Fisiotera-

peutes de Catalunya i el Departament 

de Salut van signar un conveni per a 

la delegació de les autoritzacions de 

funcionament, trasllat físic, canvi de 

titularitat i tancament de les consultes 

de Fisioteràpia que compleixin amb els 

següents criteris:

• Que pertanyin a l’àmbit territorial 

de Catalunya.

• Que tinguin una superfície infe-

rior o igual a 100 m2.

Autorització administrativa de centres i serveis sanitaris de Fisioteràpia

• Que l’activitat sigui exclusiva-

ment la Fisioteràpia.

• Que hi hagi un professional res-

ponsable i altres fisioterapeutes 

col·laboradors d’aquest que ac-

tuaran de suport.

Les sol·licituds es podran adreçar de 

manera presencial a la direcció com-

petent en matèria d’ordenació i re-

gulació sanitàries, a través de la xar-

xa territorial de l’Oficina de Gestió 

Empresarial (OGE) de la Generalitat 

de Catalunya, o bé telemàticament, 

quan estigui operativa aquesta via, 

mitjançant els portals corporatius de 

tramitació de l’Oficina Virtual de Trà-

mits (OVT), el Canal Empresa i la seu 

electrònica de la Generalitat de Cata-

lunya. També es podran presentar al 

registre del Col·legi de Fisioterapeu-

tes de Catalunya.

A dia d’avui, encara restem pendents 

de la publicació del conveni de col·la-

boració entre la nostra institució i el 

Departament de Salut al DOGC (Diari 

Oficial Generalitat de Catalunya), però 

tant bon punt es faci efectiva, farem la 

difusió pertinent per poder-vos donar 

més informació sobre els tràmits de 

sol·licitud a través dels canals habituals 

del Col·legi. 
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El passat 27 de gener, va tenir lloc, a la 

seu col·legial de Barcelona, el Seminari 

Tècnic d’Estabilització cervical, orga-

nitzat per la Comissió de Fisioteràpia 

Neuromusculosquelètica del CFC.

L’encarregat de portar a terme aques-

ta formació va ser Leandro Gutman, 

fisioterapeuta, exdocent de la Univer-

sitat de Buenos Aires, especialista en 

el tractament dels trastorns de l'ATM i 

membre de la Comissió de Fisioteràpia 

Neuromusculosquelètica del Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya.

El seminari es va centrar a revisar els 

conceptes anatòmics i biomecànics de 

La Comissió de Fisioteràpia NME organitza el Seminari Tècnic 
d’Estabilització cervical

la columna cervical, conèixer noves tèc-

niques d’avaluació de la musculatura 

cervical, millorar l’abordatge dels trans-

torns cervicals idiopàtics i aprendre a 

establir un pla d’exercicis individualitzat 

en funció de les necessitats del pacient.

Us informem que s’ha tornat a activar 

el Grup de Treball d’Universitats del 

Col·legi, amb la idea d’abordar de 

manera periòdica diversos assumptes, 

entre els quals hi ha la Llei de prescrip-

ció del medicament, les futures espe-

cialitats en Fisioteràpia i la prescripció 

d’activitat física.  Tot i que, al llarg dels 

anys, aquest grup ja ha fet diverses reu-

nions per tractar d’assumptes puntuals, 

a partir d’ara es vol que aquesta plata-

forma d’entesa i debat tingui una major 

continuïtat i estabilitat.

L’objectiu principal d’aquest grup de 

treball no és cap altre que posar en 

marxa diverses línies de col·laboració 

entre el Col·legi de Fisioterapeutes i 

les universitats catalanes amb la idea 

d’adequar el marc formatiu, professio-

El Grup de Treball d’Universitats es reactiva per estudiar diverses 
demandes socials

nal i normatiu a les actuals demandes 

de la societat.

Pel que fa a les universitats, el Grup de 

Treball compta amb la participació de 

representants dels següents centres: 

Fundació Universitària del Bages (FUB), 

Universitat Ramon Llull (URL), Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB), Escoles 

Universitàries Gimbernat (EUG), Univer-

sitat Rovira i Virgili (URV), Escola Uni-

versitària de la Salut i l’Esport (EUSES), 

Tecnocampus, Universitat Internacional 

de Catalunya (UIC) i Universitat de Vic 

(UVic). Pel que fa al Col·legi de Fisiote-

rapeutes de Catalunya, el coordinador 

del Grup de Treball és el vocal Francesc 

Rubí, mentre que a la primera reunió 

també hi van assistir el degà, Manel Do-

mingo, i el tresorer, Ramon Aiguadé.

Des de la perspectiva del Col·legi “és 

important que els professionals de la Fi-

sioteràpia i les universitats col·laborem 

i anem junts de la mà per mirar d’anar-

nos adaptant als canvis que experimen-

ta la societat i plantejar, per exemple, 

com s’ha d’anar adaptant la formació 

que s’ofereix o quines accions cal em-

prendre davant de determinades situa-

cions”, en paraules de Manel Domingo. 
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APARTATNOSALTRES

El dissabte 12 de desembre es va dur 

a terme, al Centre cívic del Carme de 

la ciutat de Reus, la I Jornada de Fisio-

teràpia Solidària, durant la qual es van 

realitzar diferents activitats amb l'ob-

jectiu de recaptar diners per al Banc 

d'Aliments de Reus.

La Jornada va començar a les 10 i du-

rant tot el matí i la tarda, es van anant 

succeint els diferents tallers la majoria 

dels quals van tenir una assistència bas-

tant nombrosa. En general, l'experièn-

cia dels tallers va ser satisfactòria, tant 

per als assistents, per als fisioterapeu-

tes voluntaris com per als membres de 

la Secció.

La Secció de Tarragona organitza una Jornada solidària en favor del Banc 
d’Aliments de Reus

Al final de la jornada, la recaptació de 

diners per al Banc d’Aliments va ascen-

dir a 126 euros. Moltes gràcies a tots i a 

totes per la vostra col·laboració!

Secció Territorial de Tarragona 

El passat divendres 13 de novembre, 

a l’Escorxador de Vilafranca del Pe-

nedès, el Grup d’Interès del Penedès 

del Col·legi va organitzar la xerrada 

“Introducció a la Fisioteràpia 2.0” a 

càrrec del fisioterapeuta David Barran-

co, coordinador del Grup d’Interès de 

l’Anoia del CFC.

L’exposició de Barranco va ser una in-

troducció a les principals pàgines d’in-

ternet, bases de dades i blogs útils per 

a fisioterapeutes. 

Ens va donar eines per poder estar al 

dia de l’actualitat en Fisioteràpia, tant 

des d’un punt de vista del rigor acadè-

mic fins a saber quins són els interessos 

i preocupacions dels companys.

El Grup d’Interès del Penedès del CFC parla de la Introducció a la 
Fisioteràpia 2.0 en una conferència celebrada a Vilafranca del Penedès
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El passat 16 de gener es va realitzar el 

Seminari d'Estabilització Cervical orga-

nitzat per la Comissió de Fisioteràpia 

Neuromusculosquelètica i la Secció 

Ter ritorial de Lleida del Col·legi de Fi-

sioterapeutes de Catalunya i impartit 

per Leandro Gutman, fisioterapeuta 

llicenciat en cinesiologia i fisiatra, ex-

docent de la Universitat de Buenos Ai-

res, especialista en el tractament dels 

trastorns de l'ATM i membre de la Co-

missió de Fisioteràpia Neuromusculos-

quelètica del CFC.

L'acollida del seminari va ser tot un 

èxit, exhaurint-se les places uns dies 

abans del seu inici i amb l'assistència 

dels col·legiats no només de Lleida 

sinó d'altres províncies. 

El contingut es va basar en la revisió 

dels conceptes anatòmics i biomecà-

nics de la columna cervical, propor-

cionar noves tècniques d'avaluació i 

el tractament de les alteracions ob-

tingudes en la prèvia avaluació dis-

senyant un pla d'exercicis terapèutics 

adaptats a les necessitats del pacient. 

Cal dir que va resultar ser un seminari 

molt pràctic i que va comptar amb la 

Lleida acull el Seminari d'Estabilització Cervical coorganitzat per la 
Comissió de Neuromusculosquelètica i la Secció Territorial de Lleida

participació i col·laboració de tots els 

assistents, els quals mostraren haver 

assolit les expectatives inicials en la 

seva finalització.  

Des de la Secció Territorial de Lleida 

volem fer un agraïment al Sr. Leandro 

Gutman per compartir el seu coneixe-

ment i als assistents per la seva parti-

cipació al seminari. Esperem poder 

seguir gaudint d'aquestes exitoses pro-

postes formatives que ajuden a enriquir 

el nostre dia a dia professional i que 

també ens donen satisfacció personal. 

 Secció Territorial de Lleida 
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El passat 22 de novembre la Secció Ter-

ritorial de Lleida del Col·legi de Fisiote-

rapeutes de Catalunya va col·laborar a la 

cursa "Volta a l'estany d'Ivars", a la qual 

van participar al voltant de 50 corredors. 

Tot i el fred, l'afluència de participants 

va ser constant durant tot el matí, fet 

que ens va permetre desenvolupar 

la nostra tasca de manera incessant.

Només ens queda agrair als fisiote-

rapeutes i als estudiants del Grau de 

Fisioteràpia de la UdL que van partici-

par-hi, la seva col·laboració.

Carol Naudi

Secció Territorial de Lleida

La Secció Territorial de Lleida col·labora a la cursa Volta a l'estany d'Ivars

L’assessoria laboral del Col·legi de Fi-

sioterapeutes de Catalunya informa 

que ja es coneixen els principals tipus 

de retencions de l’IRPF que s’apliquen 

des de l’1 de gener i que, en alguns ca-

sos, han estat modificats.

Possiblement, la principal novetat afec-

ti aquells fisioterapeutes que estan en 

Retencions de l’IRPF a partir de l’1 de gener

locals de lloguer, ja que veuran reduït 

l’IRPF del 19,5% al 19%. Pel que fa a les 

retencions relatives als rendiments per 

activitats professionals en general (que 

afecta tots aquells que són autònoms) 

continua fixat en un 15% i en un 7% per 

tots aquells que comencen la seva acti-

vitat (i que se’ls aplica l’any d’inici i els 

dos següents).

Si voleu conèixer amb més detall tot el 

quadre de retencions, consulteu el pdf 

que trobareu a http://goo.gl/eg5zhF

El passat 23 de desembre, el Departa-

ment de Gestió de l’Agència Tributària 

va publicar unes instruccions sobre les 

societats civils que exerceixen activitat 

professional, que simplifiquen i acla-

reixen el criteri de l’Agència Tributària 

en relació a la Llei 27/2014 que modifi-

ca el Règim de tributació de les Socie-

Modificacions al Règim de tributació de les Societats Civils

tats Civils i que va entrar en vigor l’1 de 

gener de 2016.

La informació que trobareu a http://

goo.gl/5N1CUu és una orientació per a 

tots aquells fisioterapeutes que porteu 

a terme la vostra activitat mitjançant 

una societat civil.

Per a qualsevol consulta al res-

pecte, podeu contactar amb 

l’assessoria fiscal del Col·legi 

per correu electrònic a fiscal@fi-

sioterapeutes.cat o per telèfon 

al 93 207 50 29.
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Gràcies a l’Acord Cívic signat entre el 

Col·legi i l'Ajuntament de Barcelona, us 

recordem que pel fet d’estar col·legiats, 

l’Ajuntament de Barcelona us atorga 

un 10% de bonificació en la quota del 

Preu Públic de Residus (si no heu tin-

gut dues sancions fermes durant l’any 

anterior) i un 50% en el preu dels Punts 

Verds si disposeu de la Targeta Verda. 

Es podran beneficiar d’aquesta bonifi-

cació tots els col·legiats de Barcelona 

ciutat que siguin: autònoms, empreses 

on el titular sigui un col·legiat, així com 

aquelles societats que estiguin forma-

des per col·legiats.

Bonificació del 10% en la taxa de residus que imposa  
l’Ajuntament de Barcelona

Per tal de beneficiar-vos d’aquesta bo-

nificació, heu de fer arribar a la Secreta-

ria del Col·legi, abans del 16 de juny de 

2016, l’imprès de sol·licitud que troba-

reu a www.fisioterapeutes.cat/tramits/

taxaresidus_bcn.doc

Tots aquells col·legiats que us hi vàreu 

adherir en anys anteriors, enguany no 

és necessari que torneu a realitzar el 

tràmit. Només l’hauran de realitzar els 

nous col·legiats que vulguin gaudir 

d’aquesta bonificació i que puguin fer-

ho en funció de les seves circumstàn-

cies professionals.
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APARTATQUI ES QUI

Eva Cirera
Vicesecretària de la Junta de Govern, coordinadora de la Comissió 

de Neurologia i del Grup d’Interès d’Osona i el Ripollès, i membre 

del Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica

Qui sóc?

Em dic Eva Cirera Serrallonga. Fa uns 

catorze anys que estic vinculada al 

Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya. Vaig estudiar la Diplomatura de 

Fisioteràpia a la Universitat de Vic en la 

promoció 1998-2001.

Quan vaig finalitzar els estudis de Fi-

sioteràpia vaig començar a treballar en 

l’àmbit de la geriatria, la neurologia i la 

Fisioteràpia aquàtica. M’he format en 

aspectes de la Fisioteràpia en Neuro-

logia de manera continuada i, actual-

ment, sóc doctorand en Antropologia 

i Comunicació per la Universitat Rovira 

i Virgili (URV).

Què faig?

Des de fa uns vuit anys treballo de fisio-

terapeuta en l’àmbit de la neurologia 

a la Unitat d’Estimulació Neurològica 

(UEN). Des de sempre he cregut que 

calia donar a conèixer la tasca que rea-

litzem els fisioterapeutes en la societat, 

atès que som una professió que treba-

llem per a la salut i el bon moviment de 

les persones de totes les edats. Per això 

em vaig començar a vincular al Col·legi.

Actualment formo part de la Junta de 

Govern del Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya com a vicesecretària, sóc 

coordinadora de comissions, coordina-

dora del Grup d’Interès d’Osona i el Ri-

pollès i de la Comissió de Neurologia, 

i membre del Grup de Treball de Fisio-

teràpia Aquàtica (UFAE).

El moviment de creació del Grup d’In-

terès d’Osona i el Ripollès, va sorgir fa 

uns nou  anys a Vic, amb la intenció de 

facilitar la interacció entre els fisiotera-

peutes que treballen en els diferents 

àmbits (universitari, hospitalari, públic i 

privat) de les comarques d’Osona i el Ri-

pollès, per tal de donar a conèixer la Fi-

sioteràpia en aquesta zona geogràfica. 

La creació del grup va permetre acostar 

formació continuada dels diferents àm-

bits de la Fisioteràpia a Osona i el Ripo-

llès, de manera que els fisioterapeutes 

de les dues comarques tinguin la possi-

bilitat de formar-se a prop de casa.

Fa més de quatre anys vam crear la Co-

missió de Neurologia atès que era ne-

cessària la representació d’aquest àm-

bit de treball dels fisioterapeutes dins 

del Col·legi, per ser una de les àrees de 

més importància en el camp d’actuació 

dels fisioterapeutes. Aquesta comissió 

va ser creada a partir del Grup de Tre-

ball de Parkinson que ja funcionava de 

manera molt activa. Des de la Comissió 

fomentem la formació en neurologia i 

la interacció entre fisioterapeutes que 

treballen en aquest camp d’actuació.

I des del Grup de Fisioteràpia Aquàti-

ca del Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya (UFAE) treballem des de fa 

gairebé quatre anys per a la difusió i 

la formació dels fisioterapeutes que es 

dediquen a la Fisioteràpia Aquàtica o 

estan interessats a treballar-hi.

Què vull fer? 

La meva idea a nivell general és seguir 

treballant per millorar la qualitat de 

vida de les persones. A més curt termi-

ni, vull acabar el doctorat i seguir-me 

formant i treballant majoritàriament en 

l’àmbit de la neurologia.
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El passat 21 de novembre de 2015 es 

va celebrar el XI Congrés de la SCBF 

a l’Auditori de l’Acadèmia de Ciències 

Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 

Balears (ACMSCB). Un acte ja consoli-

dat per l’entitat que, any rere any, reu-

neix un gran nombre de fisioterapeutes 

i estudiants de Fisioteràpia per com-

partir coneixements i demostrar que la 

nostra professió no para de créixer. 

Aquest canvi de dècada ha generat 

unes quantes novetats en el format del 

nostre congrés, entre elles, la realitza-

ció d’un Taller de Raonament Clínic el 

divendres previ al congrés. De la mà del 

Sr. Carlos Lopez Cubas (fisioterapeuta, 

professor de la Universitat de Valèn-

cia i soci fundador de la SEFID) i del 

Sr. Eduardo Fondevila (fisioterapeuta, 

màster oficial en Gestió i Investigació 

de la Discapacitat i Dependència i pro-

fessor associat de l’EU Gimbernat-Can-

tàbria), vam poder assistir a dues clas-

ses magistrals que ens van permetre 

reflexionar i aprendre sobre la manera 

de relacionar-nos, explorar i diagnosti-

car els nostres pacients de cares a po-

der fer un bon pronòstic i decidir, final-

ment, el millor tractament a seguir.

La inauguració oficial del XI Congrés va 

anar a càrrec de la Sra. Mercè Balcells, 

gerent de l’ACMSCB i de la Sra. Mont-

se Nuevo, presidenta de la SCB de Fi-

sioteràpia. Com cada any vam comptar 

amb un convidat d’excepció que, en-

guany va ser, ni més ni menys, que la 

Molt Honorable Sra. Irene Rigau, en 

aquells moments consellera d’Ensen-

yament de la Generalitat de Catalunya. 

En el seu discurs ens va explicar la seva 

experiència personal arran d’una lesió 

que va patir fa uns mesos  i que li va 

permetre descobrir la nostra professió 

i veure la importància de la nostra in-

tervenció en el procés de recuperació 

com a part fonamental de l’equip mul-

tidisciplinari.

Com cada any, cada taula va abordar 

una temàtica concreta:

La Taula I: El dolor com a repte del fisio-

terapeuta, va ser moderada per la Dra. 

Dolors Soler (psicòloga i doctora en 

Neurociències de l’Institut Guttmann), 

que va començar les intervencions 

animant-nos a fer ciència i recerca per 

avançar “trepitjant fort i poder fer una 

bona pràctica clínica basada en l’evi-

dència dins del model biopsicosocial”.

Primerament el Sr. Carlos Lopez Cubas 

va presentar la ponència “Rellevància 

dels mecanismes del dolor” per, poste-

riorment, donar pas al Sr. Eduardo Fon-

devila i la seva ponència titulada “Indi-

cis clínics de la presència del fenomen 

XI Congrés de la Societat Catalano-Balear de 
Fisioteràpia i noves activitats per al 2016
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de Sensibilització Central en l’explora-

ció física”. Vam finalitzar la taula amb 

“Abordatge manual dels punts gallet 

per al dolor” de la mà del Sr. Marc Lari 

(fisioterapeuta, membre de l’equip do-

cent Seminaris Travell & Simons i coor-

dinador de la Comissió de Fisioteràpia 

Neuromusculosquelètica del CFC).

Durant la pausa-cafè vam poder acos-

tar-nos als diferents estands de labora-

toris i entitats que ens acompanyaven, 

alhora que el Comitè Científic va apro-

fitar per avaluar les presentacions dels 

pòsters exposats. 

La Taula II: Visibilitat de la salut en 

la dona va ser moderada per la Dra. 

Geòrgia Romero (especialista en Me-

dicina Física i Rehabilitació, màster en 

Valoració de Dany Corporal, Servei de 

Medicina Física i Rehabilitació. Unitat 

de Sòl Pelvià a l’Hospital Universitari 

Fundació Althaia de Manresa). 

El Sr. Xavier Gironès (fisioterapeuta, 

doctor en Biologia i director d’Innova-

ció Docent Investigació a la Universitat 

de Manresa – FUB) va posar damunt 

la taula una conferència titulada “Dis-

ruptors en el cicle hormonal”.  Segui-

dament es va parlar del “Dolor en la 

funció sexual de la dona” de la mà de 

la Sra. Mercedes Blanquet (fisiotera-

peuta especialista en disfuncions del 

sòl pelvià). Per últim, la Sra. Roberta 

Biasiotto (fisioterapeuta especialista 

en uroginecologia,  obstetrícia i colo-

proctologia. Cos Global, Barcelona. 

Nanuts, Terrassa) va mostrar la “Rela-

ció viscerosomàtica de l’aparell repro-

ductor femení”.

Ja per la tarda vam retornar a l’auditori 

per assistir a la Taula III: Eines clíniques 

essencials en Fisioteràpia, moderada 

per la Dra. Mariona Violan (especialista 

en Medicina de l’Esport i codirectora 

del Pla d’Activitat Física i l’Esport per a 

la Salut del Consell Català de l’Esport. 

Generalitat de Catalunya).

“Una comunicació adequada: eina clau 

per a la comprensió del cas” va ser la 

ponència presentada per la Sra. Jen-

nifer Gallego (psicòloga i terapeuta 

ocupacional. Atenció privada. Psicòlo-

ga del CASM Benito Menni i professo-

ra col·laboradora a l’EU d’Infermeria i 

Teràpia Ocupacional de Terrassa (UAB). 

A continuació el Sr. Ander Zulet (fisio-

terapeuta i osteòpata,  especialista en 

dolor i lesions esportives i gerent de 

Fisioterapia y Psicología Kunap, Pam-

plona) ens va parlar de les “Claus en el 

diagnòstic de Fisioteràpia”. Per acabar 

la jornada el Sr. Néstor Sánchez (fisiote-

rapeuta, psiconeuroimmunòleg i MsH 

en Biologia Humana) ens va presentar 

“Fisiologia del moviment: per què no 

existeix la persona sedentària sana?”

En aquesta edició es van presentar 

dues comunicacions i nou pòsters. 

La Sra. Cristina Adillón i el Sr. Pablo Iz-

quierdo van parlar sobre la “Eficacia de 

la electropunción seca en el tratamien-

to de los PGM latentes. Estudio piloto”, 

mentre que la Sra. Anna Yuguero pre-

sentava la “Repercussió d’un programa 

d’Exercici Físic Intradiàlisi (EFI) en la 

condició física dels pacients”. Aquesta 

darrera va ser la guanyadora del premi 

a la millor comunicació.

El pòster guanyador duia com a títol: 

“Eficacia analgésica de dos aplicacio-

nes de kinesiotaping en mujeres con 

dismenorrea primaria”, presentat pel 

Sr. Agustín Lorente Lafuente.

Una de les altres novetats que presen-

tàvem al Congrés,  la vam descobrir 

durant la cloenda quan vam dir adéu al 

logotip de la Societat que ens ha acom-

panyat i ha estat el nostre símbol du-

rant molts anys, i vam presentar a tots 

els assistents una nova imatge, molt 

més moderna i dinàmica, que camina 

cap al futur amb pas ferm com la nos-

tra professió, amb el color blau com la 

ciència i que trobem que ens identifica 

i ens representa millor com a col·lectiu.

També a la cloenda es van presentar 

les activitats que hem preparat per a 

aquest  2016 (algunes ja s’han realitzat) 

i que esperem siguin del vostre interès: 

Seminaris:

• Abril: Raonament clínic i diag-

nòstic diferencial en el dolor lum-

bopelvià. Sr. Gerard Àlvarez

• Juny: Monogràfic de genoll: pa-

tologies i visió global de l’EI. Sra. 

Begoña Capilla

• Octubre: Exploració física pelvife-

moral. Sr. Pedro Rubio

Tallers:

• Gener: III Taller d’Abordatge del 

tractament de Fisioteràpia post-

cirurgia d’espatlla. Sr. Lluís Puig i 

Dr. Moisés Ríos

• Novembre: Exploració i relació 

del Sistema Digestiu amb l’apa-
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rell locomotor. Sra. Roberta Bia-

sotto i Sra. Jéssica Cruz

Sessions científiques mensuals (passen 

a realitzar-se els dijous a les 20.30 h)

• 21 de gener.- “La importància 

dels estabilitzadors de maluc en 

la biomecànica del genoll” Sra. 

Marta Tejedo

• 18 de febrer.- “Com ajuda al fisio-

terapeuta l’ecografia a la pràctica 

clínica” Sr. Sergio Romero

• 17 de març.- “L’entesopatia del 

pubis en el món de l’esport” Sr. 

Xavier Garcia

• 21 d’abril.- “Disfuncions erèctils 

en l’home per afectació del nervi 

púdic”  Sr. Enric Grau

• 19 de maig.- “Readaptació a l’es-

forç en pediatria en patologies 

cròniques” Sra. Andrea López

• 9 de juny.- “Connectar cos i emo-

cions a través de Feldenkrais i 

Coaching” Sr. Jordi Fàbregas

• 27 d’octubre.- “El paper del siste-

ma d’alarma dins de la percepció 

dolorosa” Sr. Aimar Orio

Jornades:

• VI Jornada de l’Esport

• VI Jornada Interuniversitària 

• III Jornada Interhospitalària

Per finalitzar, volem aprofitar l’avi-

nentesa per agrair a tots els ponents, 

col·laboradors, comitè científic, assis-

tents i personal de l’Acadèmia que van 

contribuir a fer realitat un gran dia per 

a la Fisioteràpia.

Recordar-vos que tota la in-

formació relativa a la Societat, 

dates i inscripcions de sessions, 

tallers i jornades, les podeu tro-

bar a la nostra pàgina web www.

scfisioterapia.cat i que podeu 

seguir-nos també a les xarxes 

socials Twitter @SCBF_Scientific 

(més de 2.200 seguidors) i Fa-

cebook a www.facebook.com/

SocietatCientificaDeFisioterapia 

(més de 1.200 seguidors).
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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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APARTATA FONS

Una gran desconeguda

La Fisioteràpia oncològica s’obre camí en paral·lel als 
avenços que es produeixen en la lluita contra el càncer
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La Fisioteràpia oncològica és una gran 

desconeguda, i no tan sols per al gran 

públic. Aquells que s’hi dediquen 

no dubten a dir que encara avui dia, 

i fins i tot en el propi sector assisten-

cial, existeix un gran desconeixement 

sobre els avenços que s’han produït i 

tot allò que els fisioterapeutes poden 

fer davant del càncer, fins i tot de ma-

nera preventiva. Gràcies als grans pas-

sos endavant que la medicina ha fet 

els dar rers anys, avui dia el càncer –en 

un alt percentatge de casos– ja no és 

sempre una malaltia incurable, i és en 

aquest context que la Fisioteràpia té 

cada cop més coses a fer i a dir.

El Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya (CFC) compta amb una Comissió 

d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liati-

ves, coordinada per Carolina Garcia. En 

la seva opinió, “és veritat que quan la 

majoria de persones pensen en la Fisio-

teràpia, acostumen a pensar en el món 

de l’esport i en traumatologia, i com a 

molt en qüestions de Fisioteràpia respi-

ratòria o pediàtrica”. En aquest sentit, 

la fisioterapeuta oncològica Montserrat 

Gironès (fundadora de l’associació gA-

mis i pionera del Protocol de preven-

ció del limfedema, el 1997), s’atreveix 

a anar encara més enllà quan afirma: 

“molta gent redueix la Fisioteràpia a les 

lesions traumatològiques o esportives”. 

D’aquí que, des d’una perspectiva pro-

fessional i col·legial, sigui important fer 

divulgació i pedagogia en el conjunt de 

la societat (inclosos els altres col·lectius 

sanitaris i els propis fisioterapeutes), i 

aquest és precisament un dels objec-

tius principals de la Comissió d’On-

co-Hematologia i Cures Pal·liatives del 

CFC. Cal fer més visible la Fisioteràpia 

oncològica, perquè al desconeixe-

ment general s’hi suma que el càncer, 

malgrat els avenços que s’hagin fet, 

segueix acumulant tabús i pors gaire-

bé ancestrals que sovint costen de su-

perar. “És veritat que segueix existint 

una gran por a la malaltia i una certa 

creença popular que davant del càncer 

no s’hi pot fer res, cosa que no és veri-

tat”, opina Carolina Garcia.

Des de l’experiència acumulada al llarg 

dels anys, Montserrat Gironès, que va 

començar a exercir la Fisioteràpia l’any 

1969, recorda que en aquells anys, com 

a auxiliar de fisioterapeuta que era, 

“només rehabilitàvem la poliomielitis i, 

després, ja ens van enviar puntualment 

algun pacient que s’havia trencat una 

cama…”. Amb la qual cosa, de Fisio-

teràpia oncològica, es va començar a 

fer alguna actuació cap a final dels anys 

noranta del segle XX, és a dir, no fa ni 

vint anys. “Quan a l’Hospital Clínic vam 

començar a treballar en Fisioteràpia 

amb el càncer de mama el 1997, parlar 

de Fisioteràpia oncològica encara so-

nava una mica a ciència ficció. I era una 

pràctica gairebé excepcional, com un 

luxe hospitalari que es produïa a partir 

del moment que algun metge s’il·lumi-

nava un bon dia i li recomanava al pa-

cient un fisioterapeuta”, afirma. 

Avui dia, però, tot i que encara quedin 

moltes assignatures pendents, el paper 

de la Fisioteràpia oncològica ha can-

viat d’una manera molt transcendent 

arran dels avenços que s’han fet en el 

camp dels tractaments curatius i dels 

sistemes de detecció precoç. El càncer 

ha passat de ser una malaltia incurable 

a esdevenir una malaltia gairebé de 

caràcter crònic, atès que cada cop hi ha 

més pacients que se n’acaben sortint.
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Per tot plegat, en paraules de Carolina 

Garcia, “la Fisioteràpia oncològica, ac-

tualment,  juga un paper determinant 

abans, durant i després de la detecció 

de la malaltia”. És, per tant, un procés 

que comença en el terreny de la pre-

venció. “Des de la Fisioteràpia, hem de 

prescriure activitat física regular perquè 

al capdavall tots els estudis apunten, 

cada cop més, que un factor important 

a l’hora de patir o no patir càncer és el 

tipus de vida que portis”. En aquest 

sentit, fins i tot quan ja s’ha diagnosticat 

la malaltia, hi ha estudis que sostenen 

que l’activitat física és un factor preven-

tiu de cara a possibles recaigudes. 

Encara en el terreny de la prevenció, i 

un cop la malaltia ja és un fet, “si, per 

exemple, nosaltres sabem que el pa-

cient ha de rebre un tractament de qui-

mioteràpia que el deixarà amb menys 

força muscular, sempre podem fer un 

treball preventiu perquè el pacient arri-

bi en les millors condicions a rebre el 

tractament i els efectes no siguin tan 

agressius”, explica Garcia. Perquè és 

ben sabut que els tractaments en onco-

logia tenen una sèrie d’efectes secun-

daris importants, amb la particularitat 

–com és el cas de la radioteràpia–, que 

no s’aturen al final del procés, sinó que 

poden prolongar-se força temps. 

Tal com diu Montserrat Gironès, “el 

fisioterapeuta ha d’estar a oncologia 

des del principi però, en canvi, molts 

dels professionals mèdics o sanitaris 

encara pensen que a nosaltres ja ens 

cridaran si fa falta. Així que se’ns con-

voca quan les coses ja s’han complicat 

excessivament i resulta que, possible-

ment, no s’haguessin complicat tant si 

hi hagués hagut un fisioterapeuta de 

bon començament”.

Quan la malaltia avança, la Fisioteràpia 

oncològica també hi té el seu paper, en 

poder implicar-se en tots els aspectes, 

ja siguin neurològics, respiratoris, mus-

culars, de sòl pelvià... No és ni l’abans 

ni el després, és el “durant” de la 

malaltia. “També cal dir que nosaltres 

no fem res diferent del que fan la resta 

de companys fisioterapeutes, és a dir, 

les tècniques que utilitzem són les ma-

teixes”, afegeix la coordinadora de la 

Comissió d’Onco-Hematologia i Cures 

Pal·liatives del CFC.

Finalment, una altra fase del procés, es 

produeix en els casos que la malaltia no 

es pot curar amb l’objectiu de pal·liar 

els seus símptomes. “Encara que sigui 

contribuir amb la Fisioteràpia a què el 

pacient pugui anar tot sol al lavabo o 

que la família el pugui ajudar, això ja és 

una gran motivació: són petites coses 

que et permeten tenir una qualitat de 

vida que és necessària i et fan la vida 

millor”, afegeix Carolina Garcia.

Sense cap mena de dubte, però, un 

dels aspectes més divulgats d’aquest 

àmbit de la professió és la prevenció i 

la lluita contra el limfedema, i les possi-

bles complicacions derivades dels trac-

taments oncològics (molèsties a l’es-

patlla, cansament, dolors musculars, 

etc.) en el cas del càncer de mama”. 

El limfedema és una inflamació crònica 

del braç com a conseqüència de l’ex-

tirpació dels ganglis de l’aixella, cosa 

que provoca una acumulació de la lim-

fa en els teixits del braç i, per tant, do-

lors, molèsties, dificultat de moviments 

i problemes estètics. Diversos estudis 

demostren que la intervenció d’un fi-

sioterapeuta a temps pot prevenir la 

seva aparició. En aquest sentit, Montse 

Gironès és una autèntica experta. Du-

rant anys va ser fisioterapeuta del Ser-

vei de Rehabilitació de l’Hospital Clínic 

de Barcelona i coordinadora de (gA-

mis) Grup d’Ajuda de Mama i Salut, una 

associació vinculada a l’Hospital Clínic 

de Barcelona creada l’any 2000 per un 

“La Fisioteràpia oncològica juga un paper 

determinant abans, durant i després de la de-

tecció de la malaltia”
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grup de dones afectades de càncer de 

mama. En aquest cas, totes les seves 

accions van dirigides a fomentar el su-

port mutu entre les associades, l’inter-

canvi d’experiències i la millora de la 

informació sobre la patologia, ajudant 

les afectades des de diversos àmbits. 

Tot i que ara jubilada, Gironès no ho 

dubta: “la idea sempre ha estat que 

hi hagués una associació vinculada a 

un hospital com una manera d’arribar 

abans i millor al diagnòstic, però tam-

bé és veritat que, sovint, hi ha metges 

i professionals sanitaris que no veuen 

bé del tot aquestes associacions per-

què consideren que s’acaba donant 

massa poder al malalt”.

En el camí encara a recórrer també hi 

ha el de la formació. “Avui dia, no te-

nim cap mena de formació en Fisio-

teràpia en oncologia pròpiament dita”, 

reconeix Garcia. No existeix una forma-

ció reglada de Fisioteràpia en oncolo-

gia, la qual cosa fa que el desconeixe-

ment cap a aquest àmbit professional 

s’agreugi fins i tot entre molts joves 

fisioterapeutes. “N’hi ha que no en sa-

ben gairebé res, i n’hi ha que troben 

“El fisioterapeuta ha d’estar a oncologia des 

del principi, però hi ha professionals sanita-

ris que pensen que ja ens cridaran si fa falta”

que és un àmbit de la Fisioteràpia que 

té poc recorregut i que, fins i tot, és in-

còmode”, rebla el clau Montserrat Gi-

ronès. La millora de formació i, en con-

seqüència, de la seva visibilitat des de 

la base professional, és un dels grans 

reptes de la Fisioteràpia oncològica. 

La petició de més pràctiques hospi-

talàries a les escoles universitàries és 

una de les demandes d’aquesta comis-

sió col·legial.
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Entrevista a Magda Oranich

De l’advocada Magda Oranich en coneixem la seva faceta pública: els 

judicis de la Transició, la participació en l’Assemblea de Catalunya, 

el pas per la política, la seva carrera com a diputada... Però Magda 

Oranich, a més, és una defensora a ultrança dels fisioterapeutes, als 

quals ha hagut de tractar després de patir un càncer, una operació a 

cor obert i un accident amb múltiples fractures. “Feu cas als fisiote-

rapeutes!” és un dels consells que sempre dóna als amics.
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Vostè parla molt bé dels fisioterapeu-

tes. Per què?

Sobretot és per la meva experiència. En 

primer lloc, fa 23 anys vaig tenir un ac-

cident molt greu i m’ho vaig cascar tot. 

Fins al punt que, en tornar a començar, 

anava en cadira de rodes perquè tenia 

malament el genoll, l’húmer, la pelvis... 

M’ho havia trencat tot, de veritat! I 

sempre dic que si vaig tornar a ser jo 

una altra vegada i al cap d’un any gai-

rebé no se’m notava res, és gràcies als 

fisioterapeutes. Vaig estar vuit mesos 

anant-t’hi cada dia, sense fallar mai. 

Es va prendre la recuperació al peu de 

la lletra.

I tant! Els vaig fer cas en tot, fins i tot 

en aquelles coses que, els que no som 

de la professió, quan te les expliquen, 

et semblen una autèntica xorrada. Vaig 

ser molt disciplinada, i en vista dels 

resultats vaig començar a tenir una fe 

molt gran en els fisioterapeutes! De fet, 

una altra cosa que sempre dic és que, a 

mi, els fisioterapeutes em van ensenyar 

a caminar una altra vegada.

I després va tenir càncer de mama...

Exactament. I recordo perfectament 

que, en sortir de l’operació, tan sols obrir 

els ulls, allà ja hi havia una fisioterapeuta 

que em feia moure la mà i el braç per 

evitar el limfedema. I allò em va ajudar 

moltíssim, i encara vaig tenir més fe en 

els fisioterapeutes. I si et dic la veritat, el 

gest que em va ensenyar encara el faig 

de tant en tant quan estic sola. Però aquí 

no s’acaba encara la meva experiència 

amb els fisioterapeutes...

Per què?

Perquè temps després em van haver 

de fer una operació a cor obert, i una 

altra vegada el mateix: només obrir els 

ulls, allà hi tenia un fisioterapeuta ense-

nyant-me com havia de respirar i quins 

eren els exercicis que havia de fer... El 

que vull dir és que quan has tastat en la 

teva pròpia pell fins a quin punt la Fisio-

teràpia és vital i necessària, no en tens 

cap dubte: als fisioterapeutes se’ls ha 

de fer cas. I aquest és un consell que jo 

sempre dono a qui em vol escoltar: feu 

cas dels fisioterapeutes!

Quina percepció té de la Fisioteràpia 

oncològica?

Saps què passa? Que tenir càncer, 

d’entrada, espanta i fa molta por... 

Així que totes les ajudes físiques i psi-

cològiques que vas rebent són molt 

necessàries i ho vius tot amb una gran 

intensitat. Per tant, quan algú et diu 

que és imprescindible que facis deter-

minats exercicis, allò t’ajuda a viure. Per 

a mi la intervenció de la Fisioteràpia va 

ser molt important perquè, a més, em 

donava molta confiança en què me’n 

podia sortir bé, com ja m’havia passat 

en el cas de l’accident. La Fisioteràpia, 

si te la prens seriosament, t’ajuda a sor-

tir endavant perquè saps que tens més 

possibilitats de les que tu, inicialment, 

et podies haver pensat.

Però vostè és bona pacient, oi?

Sí, és veritat. En qüestions de salut, jo 

miro de fer cas a tot el que em diuen. 

Perquè insisteixo en el que deia inicial-

ment: vist des de fora, et pot semblar 

que alguns consells de salut no tenen 

cap importància, però no és veritat. So-

vint perdem de vista que els professio-

nals de la salut, quan diuen el que diuen, 

és perquè saben d’allò que parlen i no-

saltres, no. És així de simple. Ens hem 

de prendre molt seriosament el que ens 

diuen els professionals de la salut.
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Entrevista a Montserrat Nuevo

Fa set anys que Montserrat Nuevo presideix la Societat Catalano-Ba-

lear de Fisioteràpia (SCBF), tot i que en fa uns quants més que for-

ma part de la Junta, primer com a vocal i després com a vicepresi-

denta. Professionalment, treballa a l’Hospital Clínic en l’àmbit de 

les malalties de l’aparell locomotor, i com diu ella mateixa en el seu 

compte de Twitter: “crec, sento i estimo la Fisioteràpia”. La Societat 

que presideix ha rebut fa ben poc el premi June Nystrom del Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya. 
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Per què un fisioterapeuta que encara 

no és soci de  la Societat Catalano-Ba-

lear de Fisioteràpia, se n’hauria de fer?

Per molts motius… La Societat Científica 

de Fisioteràpia té uns objectius que, de 

ben segur, interessen a tots els fisiotera-

peutes. Un dels primordials és reunir els 

titulars i estudiants de Fisioteràpia dels 

diferents àmbits de la nostra professió. 

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de 

la Salut Catalano-Balear (que és on es-

tem integrats) és un lloc ideal per inter-

canviar coneixements, diríem que és 

on s’ubica el coneixement científic. No 

oblidem que allà dins hi conviuen les 86 

societats científiques de les ciències mè-

diques i de la salut i, entre tots podem, 

amb molta facilitat, interrelacionar-nos i 

complementar-nos.

És un fòrum científic en tota regla...

Sí... I, per tant, és un lloc ideal per 

treballar plegats, fent activitats, fins 

i tot, de manera conjunta. També cal 

recordar que la SCBF promou el de-

senvolupament i la divulgació de la Fi-

sioteràpia i promociona la investigació 

en tots els camps de la Fisioteràpia. La 

SCBF vol fer créixer, avançar i gaudir 

de la Fisioteràpia.

Qui se’n pot fer soci? També els estu-

diants?

La Societat Catalano-Balear de Fisio-

teràpia és la casa de tots els fisiotera-

peutes i, com no podria ser d’una altra 

manera, també dels futurs fisiotera-

peutes. Els estudiants són el futur de la 

nostra professió.

Què implica ser soci? Quins beneficis 

comporta?

Comporta molts beneficis. Per co-

mençar, crec que, com a professionals, 

hauríem de saber valorar personalment 

el fet de pertànyer a una societat cien-

tífica, a la societat científica dels fisio-

terapeutes. Però també hi ha d’altres 

avantatges més tangibles com és l’as-

sistència gratuïta a totes les sessions 

científiques que es fan dins de la nostra 

societat així com de la resta de les so-

cietats que pertanyen a l’Acadèmia de 

Ciències Mèdiques i de la Salut Catala-

no-Balear (cirurgia ortopèdica i trauma-

tologia, reumatologia, pneumologia, 

neurologia, medicina de  l’esport…).

I formació continuada?

Sí, és clar... Tots els que en som socis 

ens beneficiem de formació continua-

da, cursos i seminaris de qualitat i a un 

preu força reduït. I fins i tot hi ha for-

mació que és gratuïta, com són tots els 

tallers de 5 hores que organitzem i que 

es fan a petició dels socis. Tampoc no 

hem d’oblidar la possibilitat d’assistir 

als congressos i jornades que organitza 

la Societat a un preu més reduït i, fins i 

tot, sense cap cost.

Teniu beques?

Aquest és un altre valor que cal afe-

gir al fet de ser soci: la possibilitat de 

poder guanyar la Beca de Recerca en 

Fisioteràpia. Aquest any 2016 serà el 

cinquè any consecutiu que la lliurem i, 

realment, es fan i es presenten projec-

tes molt interessants, tot ajudant a fer 

créixer així la recerca en Fisioteràpia.

Com s’explica que tingueu poc més 

de 300 socis entre un col·lectiu que, 

en principi, supera els deu mil profes-

sionals tan sols a Catalunya?

Jo crec, sense cap mena dubte, que 

això passa perquè el col·lectiu encara 

no coneix prou l’existència de la Socie-

tat Científica, allò que realment apor-

ta i les possibilitats que ens pot oferir. 

Aquest és un dels objectius que any 

rere any ens marquem des de la Junta: 

que els fisioterapeutes coneguin que 

la SCBF és una de les 86 societats de 

l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de 

la Salut Catalano-Balear. No obstant 

això, estem contents perquè som la se-

gona o la tercera societat científica que 

fa més activitats, i sempre omplim, i els 

fisioterapeutes que hi participen sem-

pre ens fan molt bones crítiques. 

Ens falta interès per la recerca, al 

col·lectiu?

No crec que ens falti interès per la re-

cerca. El que sí crec és que el fisiotera-

peuta és un professional que, en gran 

mesura, es dedica a la clínica i, sovint, 

si alguna cosa ens falta és temps. Som 

una professió molt lluitadora i molt tre-

balladora, i dedicar-se a la recerca im-

plica temps i, sovint, això es fa difícil; 

són pocs els fisioterapeutes que es po-

den dedicar exclusivament a la investi-

gació. Però també és veritat que, com a 

Societat Científica, percebem any rere 

any una notable millora de la qualitat 

en els treballs que es presenten en el 

nostre congrés o que aspiren a la Beca 

“Com més científics siguin els resultats de la 

nostra pràctica clínica, més reconeixement 

social i professional tindrem.”
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de Recerca que lliurem cada any. És 

ben veritat que cada cop es publica 

més, però està clar que encara vol-

dríem que el ritme de creixement fos 

més gran. Anem lents però segur que 

arribarem lluny.

Potser és perquè som una professió 

relativament jove en aquest país...

Sí, però ja no ho som tant… Tenim una 

antiguitat de 35 anys, comptant des 

que es va crear la Fisioteràpia com a 

carrera universitària. Però penso que 

per a la creació d'estructures de recer-

ca que publiquin amb regularitat falta 

encara dotar la Fisioteràpia, a Catalu-

nya, de professionals en l'àmbit públic/

concertat que disposin, al llarg de la 

seva jornada, d’un cert temps per fer 

recerca. Els grans promotors de les in-

vestigacions acostumen a ser els grans 

Instituts de Recerca, i l'accés als seus 

recursos és interessant per garantir la 

consecució del treball. És aquí on les 

aliances entre companys de diferents 

àmbits s'enriqueixen.

La col·laboració és la clau....

Exactament... Impulsar la recerca en 

Fisioteràpia té un rerefons econòmic 

important, atès que sense diners la 

recerca és feixuga i costosa. Ens hem 

d’aliar amb estructures de recerca que 

ens donin suport per evitar els handi-

caps amb els quals ens trobem.

Potser caldria que poséssim més en 

valor la pràctica científica en l’exercici 

de la Fisioteràpia quotidiana? 

Sí, però sense oblidar l’evidència clíni-

ca. Una bona pràctica clínica lligada a 

un raonament clínic, amb l’evidència 

disponible i sense oblidar que al centre 

de tot hi ha el pacient i tot allò que és, 

des d’una una perspectiva biopsico-

social. Hem de tenir clar que el canvi 

més important en la mentalitat Fisio-

teràpia-recerca s'ha produït en les re-

cents promocions de fisioterapeutes i 

de professors universitaris. No oblidem 

que la primera promoció de grau, on 

s’estableix la formació en investigació, 

va sortir el 2012, no fa ni fa quatre anys.

És molt recent, és clar...

Hem de ser conscients de la importàn-

cia d’actualitzar els nostres coneixe-

ments i davant de dubtes clínics, hem 

de consultar les bases de dades per 

trobar respostes… Això també és part 

de la recerca i, precisament, de la seva 

última fase i que té gran valor: la Fisio-

teràpia basada en l’evidència. 

Per què és important que els fisiote-

rapeutes assumim que la lluita per la 

investigació i la recerca científica són 

claus per al nostre col·lectiu?

Perquè així podríem estar més pre-

sents en molts àmbits sanitaris. Com 

més evidència científica tinguem i més 

demostrable sigui allò que fem sobre la 

prevenció i el tractament de múltiples 

patologies, més senzill ens serà con-

vèncer aquells que contracten i més 

cabuda tindrem en els equips multidis-

ciplinaris... I no vull dir que no hi estem 

presents, però sí que penso que encara 

hi hauríem d’estar més. Cal doncs, do-

nar més consistència i més valor a la 

nostra professió.

Quantes més evidències científiques 

tinguem, més reconeixement social 

tindrem, oi? 

Sense cap mena de dubte, com millors 

i més científics siguin els resultats de la 

nostra pràctica clínica, més reconeixe-

ment social i professional tindrem. I 

això vol dir que hem de ser cada cop 

més precisos i eficients en el nostre tre-

ball amb el pacient, basant-nos en una 

bona praxi i fent cada cop més recerca 

per evidenciar la base científica dels 

nostres tractaments.

“Ens hem d’aliar amb estructures de recerca 

que ens donin suport per evitar els handicaps 

amb els quals ens trobem.”
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Reus acull la primera gran exposició 

d’articles relacionats amb el vermut 

del món, una col·lecció que trobareu a 

l’edifici del Museu del Vermut, situat al 

centre de la ciutat. Un edifici modernis-

ta completament reformat i que con-

serva  la façana original de l’any 1918.

Es tracta d’una col·lecció única i ober-

ta al públic, que recull més de 5.000 

articles diferents relacionats amb el 

vermut: 1.300 ampolles, 300 cartells 

publicitaris, 3.000 etiquetes i desenes 

de centenars d’objectes comercials i 

decoratius com postals, cendres, car-

tes, clauers, obridors, cotxets, vasos o 

figures decoratives. Acollint el primer 

Museu del Vermut del món, la capital 

del Baix Camp engrandeix la popular 

marca “Vermut de Reus”. 

L’exposició

Una ampolla de la marca Cinzano que 

Pau Tàpias li va regalar al seu fill, Joan 

Tàpias, va marcar l’inici de la col·lecció 

El Museu del Vermut

d’articles relacionats amb el vermut 

més gran del món. Des d’aquell mo-

ment, l’any 1982, i atret per l’estètica 

modernista de l’etiqueta, el jove Tàpias 

va començar a reunir ampolles de ver-

mut de totes les marques. Una passió 

que el va portar a col·leccionar tot tipus 

d’objectes i material relacionat amb el 

combinat estrella dels aperitius.

Una afició que s’ha acabat convertint 

en una col·lecció única. Alguns d’ells 

són autèntiques obres d’art costu-

mistes, que et transporten als usos i 

costums de la societat de l’època. A 

la col·lecció hi trobem representades 

prop de 2.000 marques de vermut di-

ferents, procedents de fins a 56 països 

del món, tan diversos com Egipte, 

Costa Rica, Israel o Japó.

Una col·lecció que ocupa tot l’edifici 

del Museu: “la intenció és que les pe-

ces es puguin trobar en qualsevol lloc 

de l’edifici, a la vermuteria i al restau-

rant també s’hi podran trobar tot tipus 

d’articles”, explica Tàpias. El Museu 

roman obert tot l’any i l’entrada per vi-

sitar-lo és gratuïta.

Un licor europeu que  

ha donat la volta al món

El vermut (del francès vermouth i de 

l’alemany wermut, que vol dir ‘donzell’) 

és un licor aromatitzat amb herbes, for-

mat a base de vi neutre de bona quali-

tat, un toc d’absenta o donzell i altres 

espècies amargues i tòniques.

Tot i que és una beguda que ha donat 

la volta al món, el seu origen és típi-

cament europeu. El trobem en dues 

grans famílies: el negre i el blanc. El 

vermut negre té l’origen a Itàlia i és més 

dolç, en canvi el blanc, creat a França, 

és més sec i té una graduació alcohòli-

ca més alta.

De productes per macerar aquest licor 

n’hi ha centenars, els quals es poden 

combinar de mil maneres diferents. En 
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la barreja adequada dels botànics (ar-

rels, plantes, flors i espècies) rau la clau 

de l’aromatització del bon vermut.

Els enòlegs de cada marca utilitzen 

normalment entre 50 i 80 ingredients 

diferents per elaborar aquesta begu-

da. Això fa que el vermut sigui un dels 

beuratges amb una gamma més àmplia 

de matisos, sabors i olors. I edulcorants 

com el sucre i el caramel, que li aporta 

aquell característic color daurat.

L'origen

L’origen més remot del vermut el 

trobem a l’època Clàssica, ja a l’anti-

ga Grècia barrejaven i maceraven el 

vi amb espècies, drogues i plantes 

aromàtiques per elaborar beuratges 

medicinals. Tot i que encara podríem 

anar més enrere, fins a l’any 1700 aC, 

on es feien licors amb donzell, una 

herba que fou descoberta i utilitzada 

per la civilització egípcia.

El primer referent històric de l’incipient 

vermut el trobem l’any 1549, quan 

Constantí Cesare de Notevoli, en la 

seva obra Ammaestramenti dell’agri-

coltura, ens parla d’una recepta de vi 

amb absenta que tenia finalitats tera-

pèutiques i curatives.

Uns anys després, el 1570, és Giova-

nantonio Soderini qui escriu que el 

vermut és d’origen alemany i hon-

garès, fent referència a una beguda 

aromatitzada preparada als Balcans, 

concretament a Bulgària, i que s’ano-

menava Polí.

L’origen històric més recent i que ens 

connecta amb l’actual vermut, el trobem 

datat i escrit l’any 1773, quan el metge 

italià Villifranchi va publicar l’obra Enolo-

gia Toscana, Ossia Memoria sopra i vini, 

on explica per primera vegada l’elabo-

ració d’un licor a partir de la barreja del 

vi amb l’absenta, que ell anomena “Ab-

sinthiamtum” o “Absinthianumvinum.”

Fou llavors, des de finals del segle XVIII, 

que aquests vins aromatitzats són co-

neguts amb el nom de “vermut”, nom 

derivat de l’alemany ”wermut”, paraula 

que vol dir donzell, que, com hem dit, 

és principal ingredient en l’elaboració 

de begudes com el vermut i l’absenta. 

Tot i que en alguns documents i escrits 

dels segles XVII i XVIII ja trobem elabo-

racions i receptes que connecten amb 

el vermut, no serà fins a finals del segle 

XVIII quan aquesta beguda agafa una 

volada comercial i definitiva.

De Torí a Reus

Tot comença quan a la ciutat italiana 

de Torí es rescata la beguda “Alessio”, 

procedent del nord d’Europa. Es tracta 

d’una recepta que té l’origen a Baviera, 

on s’elabora un licor a base de vi i amb 

una barreja d’herbes alpines, com el 

donzell, al qual anomenaven “wermut 

wein”. Finalment, l’any 1786 es va ator-

gar l’invent a Antonio Benedetto Car-

pano, un licorista de Torí.

L’esclat del vermut té en aquella època 

el seu epicentre en La Bottega de Car-

pano, un punt de trobada de les classes 

més benestants de Torí i on es gaudia 

d’aquest vi aromàtic. Artistes, polítics i 

la burgesia es reunien en aquest indret 

per degustar el gran invent del licorista 

més perfeccionista de Torí, que des-

prés de moltes mescles en el seu labo-

ratori del celler va aconseguir crear el 

vermut: el rei dels aperitius. Per cert, la 

paraula aperitiu prové del llatí aperire, 

que vol dir obrir la gana.

Des de llavors el vermut va començar 

a creuar fronteres. L’any 1821 tres lico-

ristes de Chambery (Comoz, Chavasse i 

Dolin) s’atorguen la primera elaboració 

de vermut a França, tot i que encara no 
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se sap qui en va ser el primer. Com que 

els licoristes francesos veien que no 

es podia competir amb el consolidat 

vermut italià, van crear un derivat: el 

vermut blanc. Per aquest motiu, sovint 

coneixem el negre com el vermut italià 

i al blanc com el vermut francès.

En la fase d’expansió del producte, 

destaca el primer carregament de ver-

mut que arriba als Estats Units, pro-

cedent d’Itàlia de la mà dels germans 

Cora de Torí, era l’any 1838; també fou 

transcendental quan, uns anys des-

prés, el vermut arriba per primera ve-

gada a Catalunya, i ho fa concretament 

a Reus.

Del Reus-París-Londres  

al Vermut de Reus

Des de finals del segle XVII i durant tot 

el segle XVIII, es va produir una gran 

expansió vinícola al voltant de Reus, 

que va convertir la ciutat en la capital 

catalana de l’aiguardent. Des del port 

de Salou, situat a uns 10 km de Reus, 

cada dia salpaven vaixells que trans-

portaven el 60% dels aiguardents que 

s’elaboraven a Catalunya.

El seu destí era, en gran part, els paï-

sos del nord d’Europa, però també 

anaven carregats d’aquest beuratge 

cap a les colònies americanes d’ultra-

mar. D’aquesta època prové l’expressió 

“Reus, París i Londres”, ja que eren les 

tres ciutats que cotitzaven el preu mun-

dial de l’aiguardent.

Tot i les crisis com la de la fil·loxera, 

durant el segle XIX, Reus va continuar 

sent un dels centres vinícoles més im-

portants del país, respectat per empre-

saris del sector procedents de França i 

Anglaterra. Fou quan el vi va treure cert 

protagonisme al potent aiguardent.

Agraïments i més informació a:

Museu del vermut

c/ Vallroquetes, 7. Reus

tel. 977 34 23 12

info@museudelvermut.com

A mitjans del segle és quan apareix 

el vermut a la capital del Baix Camp, 

quan s’integra a l’oferta de begudes, 

juntament amb els grans vins blancs de 

la zona del Camp de Tarragona, com 

les varietats de macabeu, parellada i 

xarel·lo. El vermut, doncs, fou el darrer 

en arribar però en pocs anys es va con-

solidar en els aperitius reusencs.

Tot i que ja es produïa vermut a granel 

molt abans, s’ha pres com a referència 

l’any 1892 com la data de la primera 

elaboració de vermut a Reus, any en 

el qual Joan Gili va registrar la prime-

ra marca de vermut de la ciutat. Un any 

després també ho van fer Josep Boule i 

Enrique Yzaguirre.

Reus va ser la primera ciutat de Cata-

lunya i de tot l’estat on es va començar 

a elaborar aquest licor, a finals del segle 

XIX hi van arribar a haver unes 30 em-

preses que van produir més de 50 mar-

ques diferents. Una empenta que ha 

catapultat el producte i la ciutat arreu 

del món i fins a l’actualitat, gràcies a la 

marca comercial «Vermut de Reus».

El Museu del Vermut acull  

un restaurant modern i únic

L’edifici del Museu del Vermut acull un 

restaurant modern de cuina mediterrà-

nia i de proximitat, on s’hi pot trobar 

una carta d’autor plena de gustos i sa-

bors. Les variades llaunes de conserva 

de primera qualitat i les tradicionals ta-

pes completen aquesta nova experièn-

cia gastronòmica de la ciutat de Reus. 

Una vermuteria única que esdevé l’in-

dret perfecte per gaudir del plaer d’un 

bon aperitiu o d’un bon àpat.
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