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OPINIÓ

El temps s’ha accelerat. El salt enda-

vant que ha fet la recerca sanitària els 

darrers vint anys, ens hauria semblat 

inimaginable no fa tant temps. Els 

avenços científics no s’aturen i ara més 

que mai és obvi que, professionalment, 

cal que ens esforcem a estar al dia si 

no volem quedar-nos enrere. La forma-

ció permanent i continuada ja no és tan 

sols que sigui necessària, sinó que s’ha 

fet del tot imprescindible. 

Ben conscients d’aquesta realitat, des 

del Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-

talunya volem estar al costat dels col·le-

giats per fomentar la seva formació. No 

podem ni volem quedar-nos al marge, 

perquè entenem que una millor forma-

ció repercutirà en la qualitat de la Fisio-

teràpia i, en conseqüència, en benefici 

de tot el col·lectiu de professionals. 

Sense perdre de vista que és una certe-

sa indiscutible que el nivell formatiu in-

cideix directament -i cada cop més- en 

el nivell d’ocupació, en la carrera pro-

fessional i, fins i tot, en l’escala laboral.

És per tot plegat que al llarg d’aquest 

any –com ja vam fer tot el 2015- totes 

les jornades col·legials que organitzem 

estaran bonificades al 100% per a tots 

els col·legiats que hi assisteixin. És un 

esforç important que fem des de la ins-

titució i que ens ha portat, aquest any, a 

augmentar de manera notable la dota-

ció econòmica dedicada a la formació. 

Ens anima que la resposta dels col·le-

giats ha estat fantàstica en tot moment, 

i que, d’aquesta manera, també facili-

tem les coses a aquells fisioterapeutes 

que travessen dificultats econòmiques 

o tenen feines precàries. 

Si tirem endavant aquestes mesures 

formatives és, lògicament, perquè ens 

ho podem permetre pressupostària-

ment, però també perquè entenem 

que aquesta és una de les millors ma-

neres de potenciar la qualitat de la 

Fisioteràpia. El futur ha de passar, a la 

força, per una aposta per una millor 

formació i una recerca més desenvolu-

pada. Perquè és a través de l’educació 

i la recerca que aconseguirem cada 

cop majors evidències científiques, 

com una molt bona eina per prestigiar 

la professió i obtenir els reconeixe-

ments i complicitats que, de vegades, 

trobem a faltar davant de determina-

des institucions.

Però no és tan sols que les jornades 

siguin bonificades per als col·legiats, 

sinó que, a més, aquest any realitzarem 

set jornades col·legials, que és la xifra 

més alta de la història del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya. Les jor-

nades previstes per aquest 2016 ens 

permetran abordar àmbits tan diver-

sos de la Fisioteràpia com són la neu-

rologia i la geriatria; organitzarem una 

jornada intercomissions, seguirem amb 

dues jornades gairebé clàssiques com 

són la Neuromusculosquelètica i la TIC, 

i tancarem l’any parlant de Fisioteràpia 

respiratòria i de treball a l’estranger.

La formació 
imprescindible
Manel Domingo. Degà
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APARTATEL TEMA DEL MES

Un 2016 carregat de 
coneixement i Fisioteràpia

Ho havíem promès i així és!!… Aquest any, i per primer cop  
en la història del CFC, es realitzaran 7 jornades col·legials.  
Un any farcit d’unes trobades en les quals hem parlat i parlarem  
de diversos àmbits de la Fisioteràpia i diversos temes d’interès  
per als fisioterapeutes. 
Però no només els temes són la novetat… hem intentat innovar  
en el format de les jornades i aquest any hem reblat el clau.
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Així doncs en el decurs del 2016 hem 

abordat i abordarem àmbits tan di-

versos com la neurologia, la geriatria, 

farem una jornada intercomissions, se-

guirem amb dues jornades ja conegu-

des per tots vosaltres com són la Neu-

romusculosquelètica i la TIC, per cloure 

l’any parlant de Fisioteràpia respiratòria 

i de treball a l’estranger, que comptarà 

amb la participació de fisioterapeutes 

catalans que treballen arreu del món.

El Meet up de Fisioteràpia Neurolò-

gica, celebrat al mes de febrer, va ser 

una aposta decidida pel treball conjunt 

i una jornada en la qual el vídeo va ser 

el gran protagonista. Els companys que 

així ho van voler, van poder exposar els 

seus casos més interessants, estranys o 

aquells que presentaven més dificultats 

per tal de fer un raonament clínic entre 

tots i arribar a conclusions comunes.

Els vídeos dels casos exposats van 

ser “Pacient amb distonia postictus” i  

“Canvis immediats amb l’ús de la cin-

ta de marxa en un pacient hemiplègic” 

(Carina Salgueiro), “Millora de la marxa 

en patologia neuromuscular degene-

rativa” (Irene Bosch), “Abordatge d’un 

pacient afectat d’heminegligència” 

(Eva Cirera), “TCE atípic amb marxa 

erràtica” (Germán Àvila), a més d’un 

vídeo en el qual se’ns va presentar un 

punt de vista innovador en el procés 

d’adaptació i normalització a la diver-

sitat funcional, a càrrec de Francesc 

Granja i Maria Clemente, de l’associa-

ció Tàndem Team.

Les jornades del 2016 segueixen el 22 

d’abril amb la 6a edició de la Jornada 

Abordatge pràctic de Fisioteràpia en 

Geriatria, amb un contingut científic de 

gran interès per a tots nosaltres, tant 

pels professionals que hi participen  

-1 advocat i 5 fisioterapeutes- com pels 

temes tractats: el maltractament a la 

gent gran, l’abordatge de persones 

amb deteriorament cognitiu, el trac-

tament d’afectacions neurològiques, 

la incontinència en gent gran o la im-

portància de la valoració del peu en la 

marxa de la persona gran.

Conscients de la importància de la mul-

tidisciplinarietat i dels bons resultats 

que dóna el treball col·lectiu, seguirem 

al mes de maig amb una Jornada inter-

comissions, en la qual ja estan treba-

  

  
 

6a edició
Abordatge 
pràctic de

Fisioteràpia
en Geriatria

22 d’abril 2016
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APARTATEL TEMA DEL MESEL TEMA DEL MES

llant els integrants de les nostres comissions col·legials i que 

promet sorprendre atès que se centrarà en el treball conjunt 

de dues comissions respecte a un cas clínic... perquè ningú 

sap tant com tots junts!

Entrarem al mes de juny amb la 7a edició de la Jornada de 

Fisioteràpia Neuromusculosquelètica i un gran repte per al 

CFC: portar a la nostra ciutat i a la nostra jornada més em-

blemàtica els màxims exponents mundials de 5 de les tèc-

niques més reconegudes en Fisioteràpia, les 5 M: Mézières, 

McConnell, Maitland, McKenzie i Mulligan. Entre d’altres, ja 

us podem avançar els noms de Juan Ramon Revilla (Mézières), 

Pieter Westerhuis (Maitland), Pepe Guillart (McKenzie ) i Brian 

Mulligan (Mulligan).  

Encarant la recta final del 2016, ens citarem al mes d’octubre 

amb la V Jornada de Fisioteràpia, TIC i 2.0, que ja té tancat 

el programa de ponents -destacats tuitaires i bloguers del 

camp de la salut i la Fisioteràpia- i que reunirà, de nou, al-

guns dels companys que van participar en la primera jornada 

d’aquest tipus que va dur-se a terme l’any 2012 i que va ser 

un autèntic èxit de públic i de repercussió professional. Així, 

doncs, repeteixen Raúl Ferrer i Eduardo Fondevila, i compta-

rem amb les noves incorporacions de J. Antonio González, 

Jorge Álvarez, Miguel López i Irene Garcia.

I també el mes d’octubre serà l’encarregat d’acollir la Jor-

nada de Fisioteràpia Respiratòria, que servirà per cloure un 

2016 en el qual el CFC haurà estat treballant en una campa-

nya divulgativa i itinerant de Fisioteràpia respiratòria l’ob-

jectiu de la qual és explicar la importància de realitzar una 

correcta higiene nasal diària, acompanyada de tècniques de 

desobstrucció rinofaríngia retrògrada (DRR) per evitar les in-

feccions de les vies respiratòries superiors.

En aquesta Jornada, amb ponències al matí i dos tallers a 

la tarda, la Comissió de Fisioteràpia Respiratòria del CFC 

pretén donar a conèixer quines són les tècniques manuals 

utilitzades per al drenatge de secrecions en l’adult, així com 

mostrar quins són els dispositius d’ajuda per al drenatge de 

secrecions bronquials en l’adult, indicacions i contraindica-

cions, i pautes de tractament.

I finalment, al mes de novembre, fisiotv.cat serà, de nou, un 

punt de trobada de fisioterapeutes catalans que treballen 

d’arreu del món, i que ens explicaran la seva experiència per-

sonal i professional més enllà de les nostres fronteres. Els reu-

nirem a la Jornada de Treball que ja està organitzant el nostre 

Departament Professional i per a la qual ja podem confirmar 

la presència d’una companya que viu i treballa a l’Àsia.

Aquestes són les nostres propostes per al 2016 i sabem, 

del cert, que no us deixaran indiferents, ni a vosaltres ni al 

col·lectiu dels fisioterapeutes d’arreu. Volem compartir amb 

vosaltres el coneixement i les novetats en Fisioteràpia, i es-

tem orgullosos de poder-ho fer amb formació bonificada al 

100%, que és la manera que tenim de dir-vos que volem que 

el saber arribi a tothom. 

McConnell
Maitland
McKenzie
Mulligan
Mézières

3 de juny de 2016

VII JORNADA

FISIOTERÀPIA
NEUROMUSCULOSQUELÈTICA

V Jornada

FisioterApia TIC 2.0
1 d’octubre de 2016
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APARTATPERSONATGE

Maria Clemente és psicòloga 
clínica i gerent de l’associa-
ció Tàndem Team Bcn, que 
va participar en el Meet up 
de Neurologia que el Col·legi 
va celebrar a final del mes de 
febrer. Tàndem Team treba-
lla perquè les persones amb 
diversitat funcional millorin 
la seva autoestima i no renun-
ciïn a qüestions bàsiques de la 
vida com les relacions sexuals 
i afectives. És, des d’aquesta 
perspectiva, que opinen que 
els fisioterapeutes tenim algu-
na cosa a dir i a fer. En parlem 
en aquesta entrevista.

Què és Tandem Team?

Tandem Team és una associació sense ànim de lucre 

que va néixer fa tres anys. Portem endavant un seguit de 

projectes en pro de la diversitat i sempre amb l’objectiu 

de millorar l’autoestima de les persones amb diversitat 

funcional. Entre els projectes que impulsem, n’hi ha de 

viatges, training i millora de l’autoimatge, però potser el 

gruix més important que portem a terme és un projecte 

que es diu Tandem Intimity. 

En què consisteix Tandem Intimity?

El que volem amb aquest projecte és, bàsicament, donar 

visibilitat a l’àrea sexoafectiva de les persones amb diver-

sitat funcional, que a dia d’avui és pràcticament invisible. 

“Els fisioterapeutes poden generar  
espais de diàleg amb les persones amb 
diversitat funcional” 

Maria Clemente, gerent de l’associació Tàndem Team Bcn
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No es dóna resposta a moltes de les 

preguntes i dubtes que sorgeixen des 

del col·lectiu.

I aquí és on poden entrar en joc els fi-

sioterapeutes…

Nosaltres creiem que el fisioterapeuta 

té un paper a jugar en aquest sentit 

perquè és una figura que té un pes molt 

important en l’atenció directa i pràctica 

a les persones amb diversitat funcional 

i que, sovint, pot contribuir a donar res-

posta a moltes de les preguntes que 

les persones amb diversitat funcional 

es fan i plantegen. És per aquest mo-

tiu que pensem que és interessant que 

haguem participat en el Meet up de Fi-

sioteràpia Neurològica del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya.

Com podem fer-ho els fisioterapeutes?

Sovint es tracta tan sols de concedir 

aquest espai de diàleg que les perso-

nes amb diversitat funcional moltes 

vegades no troben. Sí que és veritat 

que poden fer-ho amb la figura del psi-

còleg, però al psicòleg potser hi van 

un cop cada quinze dies i, per norma 

general, és difícil que tinguin la relació 

estreta que sí que mantenen amb el 

fisioterapeuta. Al seu fisioterapeuta el 

veuen cada dia i hi tenen un contacte 

i una proximitat física que fan que hi 

hagi un canal de comunicació obert 

entre els dos. Entre ells hi acostuma a 

haver confiança, amb la qual cosa no-

saltres creiem que el fisioterapeuta té 

una oportunitat magnífica per oferir 

aquest espai de diàleg.

Però sovint es fa difícil encaminar 

aquestes converses. 

Nosaltres pensem que, de vegades, 

no es tracta que el fisioterapeuta doni 

respostes, sinó que sàpiga generar un 

espai de diàleg on ell també es pre-

gunta i es respon els mateixos interro-

gants que l’altra persona. Simplement 

el fet de generar aquest espai resulta 

molt important perquè, sovint, davant 

la por de no saber què contestar, vetem 

i tallem l’assumpte, com si fos un tabú 

insalvable. Al final, hem de reconèixer 

que aquest és un tema sobre el qual 

tots anem aprenent sobre la marxa. 

En la sexualitat no hi ha res escrit. I per 

aquest motiu creiem que el fet que 

el fisioterapeuta tingui aquesta visió 

àmplia sobre la sexualitat, pot ser una 

bona corretja de transmissió cap a les 

persones amb diversitat funcional amb 

les quals treballen.

En el vostre cas, des de Tàndem Team, 

com enfoqueu la sexualitat?

Bàsicament, sempre parlem de diversi-

tat: diversitat funcional, diversitat sexual 

i diversitat humana, a fi de comptes. 

Per nosaltres, la sexualitat no és cap al-

tra cosa que una forma d’expressar-se i, 

per tant, el que fem és concedir aquest 

espai i mirar que les persones amb di-

versitat funcional se sentin segures a 

l’hora d’experimentar. És el que dèiem: 

de vegades del que es tracta tan sols 

és de generar aquesta confiança per 

tal que aquestes persones aprenguin a 

tornar-se a manifestar sexualment o en 

la intimitat. I possiblement ho faran de 

manera diferent a com ho feien abans, 

però no té perquè ser ni millor ni pitjor. 

Realment és un tabú absolut per a 

molta gent…

És veritat. L’experiència que nosaltres 

tenim és que és una realitat a la qual no 

es dóna resposta. No ho fan els serveis 

més formals i el tema ni tan sols surt 

en el tracte directe entre els mateixos 

afectats. I a vegades quan sorgeix, és 

en el marc de la relació que les perso-

nes amb diversitat funcional mantenen 

amb el fisioterapeuta, a qui sovint li fan 

preguntes sobre les relacions sexoafec-

tives, i el professional tampoc no sap 

ben bé què ha de respondre.

En el fons hi ha tantes sexualitats com 

persones…

Exactament, i això s’ha de reivindicar. 

Perquè el que acostuma a passar és 

que les persones amb una diversitat 

funcional es descarten des d’un punt 

de vista sexual. I en certa mesura, és 

lògic que una persona que perd la sen-

sibilitat i la mobilitat, pugui pensar que 

sexualment ja no té res a fer, sobretot si 

partim d’unes creences i uns mites que 

es basen en uns estereotips sexuals en-

focats exclusivament a les zones geni-

tals, el coit i l’orgasme.

I no ha de perquè ser així…

És clar que no, perquè passa el temps 

i aquestes persones se n’adonen que 

segueixen tenint el mateix desig i in-

quietud i que tenen les mateixes ca-

pacitats, tot i que els calgui enfocar-les 

d’una manera diferent. I és que les per-

sones amb diversitat funcional han de 

començar a entendre que la sexualitat 

és una cosa que va molt més enllà de 

la genitalitat. I que és una dimensió on, 

a banda de la corporal, entra en joc la 

part emocional, la psicològica i la so-

cial. I encara cal que siguin conscients 

que dins de la dimensió corporal no hi 

entra en joc tan sols la part genital, sinó 

que podem parlar de la pell i moltes al-

tres zones erògenes del cos que sovint 

ni tan sols tenim en compte.
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APARTATA FONS

La Fisioteràpia que respira

Des del CFC volem contribuir a què la Fisioteràpia Respiratòria si-
gui una mica més coneguda a partir de l’any 2016. Hi ha molt camí 
a fer perquè es tracta d’un àmbit de la Fisioteràpia que, a diferència 
d’altres països, té poca tradició a Catalunya i Espanya.  
L’impuls d’una campanya d’higiene nasal per part del CFC és una 
de les iniciatives que aquest any hem posat en marxa.
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Hi ha països on la Fisioteràpia Respi-

ratòria no és cap raresa en el sistema 

sanitari, sinó que es pauta de manera 

quotidiana i té una important presència 

en el sistema públic de salut. Són molts 

els països on està reconeguda com una 

especialització diferenciada, i a França, 

per exemple, és del tot habitual que 

els serveis d’urgències comptin amb 

fisioterapeutes experts en Fisioteràpia 

Respiratòria. A Catalunya i Espanya, 

però, la tradició en aquest àmbit de la 

Fisioteràpia és escassa, i això que les 

evidències científiques que avalen la 

seva pràctica són nombroses. 

És lògic, per tant, que el Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya disposi 

d’una Comissió de Fisioteràpia Res-

piratòria que tingui com un dels seus 

principals objectius el fet d’aconse-

guir “situar la Fisioteràpia Respira-

tòria als Hospitals, l’Atenció Primària, 

l’Atenció Domiciliària, les Unitats Fun-

cionals Interdisciplinàries Sociosani-

tàries (UFISS) i als Programes d’Aten-

ció Domiciliària i Equips de Suport 

(PADES)”. En conseqüència, un dels 

grans reptes és guanyar presència i 

pes progressivament en el sistema 

de salut tant públic com privat, que 

avui dia és encara força testimonial.

La coordinadora de la Comissió de 

Fisioteràpia Respiratòria del Col·legi, 

Inma Castillo, recorda que quan ella va 

començar a practicar-ne fa justament 

vint anys a l’Hospital de Granollers 

“érem quatre les professionals que ens 

hi dedicàvem i eren quatre els hospitals 

que en feien i, lògicament, la situació 

ha millorat, però també és veritat que 

ens queda molt camí a recórrer”. D’una 

opinió semblant és Marta Sabaté –que 

també és membre d’aquesta comissió 

col·legial- quan afirma que “el pro-

blema principal és que la Fisioteràpia 

Respiratòria encara és absolutament 

anecdòtica al nostre país, sobretot si es 

compara amb països com França, tot 

i que també cal dir que a casa nostra 

s’han anat fent algunes passes ni que 

sigui molt a poc a poc”.

França, doncs, és tota una referència. 

“En el meu cas, per exemple, em vaig 

haver de desplaçar a França per for-

mar-me perquè aquí, a la meva època, 

el que estudiaves a la facultat sobre 

Fisioteràpia Respiratòria eren molt po-

ques hores i ho feies molt per sobre”, 

rememora Inma Castillo. Però no és tan 

sols una qüestió d’oferta acadèmica, 

sinó que, a més, la Fisioteràpia Respi-

ratòria es realitza de forma sistemàtica 

en patologies respiratòries agudes. Hi 

ha consens al respecte. En el cas de 

la bronquiolitis, per exemple, es con-

sidera que el tractament de Fisioterà-

pia Respiratòria és beneficiós des de 

la Conferència de Consens Francòfona 

sobre la Bronquiolitis de l’any 1994. En 

paraules de Marta Sabaté, “a França, 

quan un nen té una bronquiolitis, els 

pares tenen l’opció de no portar-lo al 

metge sinó al kinésithérapeute perquè 

tot el sistema, de dalt a baix, sap de la 

utilitat de la Fisioteràpia Respiratòria i 

la població en té coneixement”.

I és que no hi ha cap mena de dubte 

des d’una perspectiva científica –i així 

ho avalen nombroses publicacions-: la 

Fisioteràpia Respiratòria millora la qua-

litat de vida dels pacients amb patolo-

gies respiratòries amb hipersecreció, i, 

en general, d’aquelles persones amb 

risc de desenvolupar complicacions 

pulmonars, tot existint evidència cientí-

fica de la utilitat de diverses tècniques.

El CFC va donar el tret de sortida a la campanya divulgativa i itinerant de Fisioteràpia Respiratòria  
amb una conferència a càrrec d’Inma Castillo.
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APARTATA FONS

Malgrat el retard i que les realitats si-

guin diferents segons els països, a Ca-

talunya hi ha un abans i un després de 

l’any 2006, quan va entrar en vigor el 

Pla de Rehabilitació de la Generalitat, 

que va incloure la Fisioteràpia Respira-

tòria entre els processos assistencials 

en rehabilitació. Aquest document ja 

deia, ara fa deu anys, que “la rehabilita-

ció respiratòria ha demostrat que apor-

ta beneficis en persones amb Malaltia 

Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) 

i també en altres tipus de malalties res-

piratòries cròniques. Els beneficis se 

centren, sobretot, en la reducció dels 

símptomes, l’increment en la capaci-

tat d’esforç i la millora en la qualitat de 

vida relacionada amb la salut”.

D’acord amb Inma Castillo, “va ser a 

partir d’aquest moment que la Fisio-

teràpia Respiratòria va començar a ex-

pandir-se, en certa mesura, a més hos-

pitals i centres sanitaris i va començar 

a ser vista com una sortida laboral real 

per als fisioterapeutes”. En aquest punt 

també hi coincideix Marta Sabaté en 

recordar que “quan jo vaig començar 

a l’Hospital de la Vall d’Hebron només 

érem tres que fèiem Fisioteràpia Res-

piratòria mentre que ara en som cinc i, 

fins i tot, assistim a casos de l’UCI”.

El problema, sovint, és que la inter-

venció del fisioterapeuta del sistema 

respiratori respon gairebé sempre 

a la demanda expressa d’altres pro-

fessionals del sistema sanitari que, 

sovint, desconeixen en bona mesura 

els avantatges i possibilitats d’aquest 

àmbit. “Cada cop t’hi trobes menys, 

però encara hi ha professionals de la 

salut que no saben quina és la nostra 

feina, amb la qual cosa salta a la vista 

que ens cal fer un esforç, no tan sols 

a l’hora d’informar què fem a la po-

blació en general sinó també d’expli-

car-nos davant la resta de professio-

nals sanitaris”, opina Marta Sabaté.

El reconeixement de la Fisioteràpia Res-

piratòria com una especialitat seria un 

pas transcendent i, de fet, el Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya hi creu 

fermament i fa anys que hi va al darre-

ra. Ja el 2011, el Consejo General de 

Colegios de Fisioterapeutas de España 

va aprovar impulsar aquest reconeixe-

ment, tot i que els “tempos” polítics no 

han permès encara que sigui una reali-

tat avui dia. “La idea és que la Fisioterà-

pia Respiratòria sigui una especialitat 

com ho és la traumatologia en medi-

cina, per exemple”, exposa el degà 

del Col·legi de Fisioterapeutes, Manel 

Domingo. Una altra cosa és que exis-

teix un cert debat entre alguns fisiote-

rapeutes si l’especialitat ha de fer-se via 

Residència (de la mateixa manera que 

amb la resta d’especialitats sanitàries) o 

via acadèmica, tot accedint a un Màster. 

“Nosaltres entenem que l’accés a una 

especialitat de Fisioteràpia no ha de ser 

diferent a l’accés de qualsevol altra dis-

ciplina sanitària, així que apostem per 

la Residència com la via adequada”, 

afirma Domingo. I encara afegeix que, a 

parer del CFC, “a través d’una Residèn-

cia no discrimines ningú en funció dels 

seus ingressos econòmics, cosa que sí 

que faries a través d’un Màster”. 

El Col·legi defensa el reconeixement com a 
especialitat mitjançant Residència  
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El Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya vol posar el seu granet de sorra 

en relació a divulgar i fer més visible 

la Fisioteràpia Respiratòria. I ho farà al 

llarg d’aquest 2016 -mitjançant la seva 

Comissió de Fisioteràpia Respiratòria- 

amb una campanya centrada en la 

importància d’una bona higiene nasal 

quotidiana. Una iniciativa que s’adreça 

a les famílies en general, però molt es-

pecialment a escoles, associacions de 

pares i mares i centres de salut. Tots 

els col·legiats poden participar-hi, al-

hora que estem oberts a tota mena de 

propostes sobre xerrades divulgatives.

I és que les infeccions més habituals en 

nens són les infeccions de les vies altes: 

rinitis, faringitis, otitis, sinusitis... En tots 

els casos, poden donar inici a infeccions 

de les vies baixes i causar-ne de cròni-

ques en l’edat adulta. La higiene nasal 

és un tractament simple, segur i ben 

tolerat tant en nens com en adults. Exis-

teix evidència científica que demostra 

la seva efectivitat, atès que alleuja els 

símptomes de les infeccions nasals i re-

dueix l’ús de medicaments. Els efectes 

que s’aconsegueixen amb una bona hi-

giene nasal són humidificar, reduir cros-

tes i promoure la cura de la infecció.

Si ets col·legiat i vols participar en la 

campanya fent una xerrada, posem 

a la teva disposició el material grà-

fic que hem editat per a l’ocasió: un 

tríptic i un Power Point dissenyats 

expressament per al públic escolar.

Si hi estàs interessat,  

contacta amb nosaltres a: 

professional@fisioterapeutes.cat

Campanya d’higiene nasal 
al llarg del 2016
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Què ens fa diferents ?

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

des de 37,78 € al mes *

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

informa’t - 93 414 36 00 | www.mgc.es

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

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

com a resultat dels avenços científics i tecnològics.

i moltes més !
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APARTATNOSALTRES

Parlem d’higiene postural al videoconsell del mes de març

Una de les principals causes dels ac-

cidents domèstics són les caigudes, 

motiu pel qual hem decidit dedicar el 

videoconsell del mes de març a aquest 

fet que, sobretot a la tercera edat, pot 

tenir conseqüències molt negatives.

Al videoconsell s’indica que les caigudes, 

normalment, són causades per l'adopció 

de mals hàbits posturals, i se’ns explica, 

entre d’altres, com aixecar-nos del llit o 

de la cadira, com posar-nos les sabates, 

com desplaçar pesos o com portar el 

car retó d’anar a comprar.

Tots són consells bàsics d’allò que els fi-

sioterapeutes anomenem ‘higiene pos-

tural’, un aspecte que hem de tenir molt 

present en les activitats de la nostra 

vida diària si volem estalviar-nos caigu-

des i que els nostres genolls, esquena o 

espatlles no pateixin més del compte.

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

El CFC assisteix a l’acte de presentació del projecte de Convenció 
Constituent Ciutadana de Catalunya 
El passat 5 de març, la plataforma Rei-

nicia Catalunya, formada per tretze en-

titats, va presentar el seu projecte per 

impulsar el debat ciutadà sobre una 

futura Constitució Catalana. Proposen 

quatre etapes: Democràcia participa-

tiva d’iniciativa ciutadana, Democràcia 

participativa d’iniciativa institucional, 

Democràcia representativa amb copro-

tagonisme ciutadà i Democràcia direc-

ta, és a dir: s’inicia en el debat del po-

ble, arriba al Parlament i torna finalment 

a la ciutadania per ratificar-la en un 

referèndum. Es van proposar 14 comis-

sions de diferents àmbits temàtics, com 

salut, benestar o educació, i s’iniciaran 

debats arreu de Catalunya. A cada co-

missió es vol debatre com podria ser 

una Catalunya millor en aquell àmbit.

En aquest acte es va fer una convenció 

per presentar un mapa d’actors i iden-

tificar totes les organitzacions clau per 

a cada àmbit temàtic. Es volia recopilar 

totes les aportacions i les reflexions ja 

fetes sobre com seria un país millor, 

identificar iniciatives actuals o futures 

(congressos, jornades…) que ja van en 

aquesta direcció i es volia conèixer la 

disposició dels assistents a implicar-s’hi.

A partir d’ara s’inicia la primera fase i 

ens conviden a debatre en els àmbits 

en els quals creiem que podem donar 

la nostra opinió. Volem participar fent 

propostes per millorar l’àmbit de la sa-

lut i benestar i reivindicar, doncs, més 

presència de la Fisioteràpia en la sani-

tat pública per millorar la salut de la po-

blació i fer que desaparegui el greuge 

comparatiu que sempre han tingut els 

fisioterapeutes envers altres professio-

nals sanitaris.

Quan s’hagi fet el debat temàtic i terri-

torial, juristes experts elaboraran el llibre 

verd (propostes legislatives) i un informe 

constitucional (bases de la constitució); i  

juntament amb les institucions s’elabo-

rarà el document final abans que sigui 

ratificat per la ciutadania.

La premissa principal de Reinicia Cata-

lunya és que la Constitució Catalana ha 

de ser de tothom. No pot ser, només, 

dels independentistes, ni dels polítics o 

dels experts. El lideratge de la ciutada-

nia i la reivindicació democràtica han es-

tat claus fins ara. Volen que ho continuïn 

sent durant tot el procés constituent.

Mònica Rodríguez 

Vicedegana del CFC
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Més avantatges i descomptes al nou Club CFC

La Junta de Govern del Col·legi ha de-

cidit incorporar tot un seguit de millo-

res i canvis pel que fa als “Avantatges 

i descomptes” que s’ofereixen al web 

col·legial i dels quals poden benefi-

ciar-se tots els col·legiats. N’hem dit 

Club CFC i, sota el paraigües d’aquest 

nom ja s’estan impulsant tot un seguit 

d’accions que volen animar-vos a par-

ticipar activament dins la nostra co-

munitat, una comunitat plena de des-

comptes, oportunitats i avantatges, on 

anireu veient que cada cop són més les 

empreses que hi col·laboraran, hi par-

ticiparan i voldran estar amb nosaltres.

Actualment, ja estem renovant, incor-

porant, modificant, creant i negociant 

nous avantatges i descomptes per als 

col·legiats, i tot sense perdre de vista 

l’essència: que el Club CFC es conver-

teixi en un mitjà on poder trobar tot 

allò que necessitem per a la nostra fei-

na i per què no, també per a la nostra 

vida privada. En aquest sentit, i a partir 

d’ara, el Col·legi ja treballa intensa-

ment per aconseguir descomptes en 

diferents sectors i categories. 

La intenció també és fer més visible 

i de fàcil accés la icona al web amb 

un banner on hi figuri el logotip del 

Club CFC i, un cop dins, podreu triar 

la categoria que més us interessi i fer 

ús del vostre descompte i avantatge. 

És així de senzill. 

Ens agradaria rebre suggeriments, mi-

llores, propostes d’empreses col·labo-

radores... Tot allò que penseu que pot 

ser útil i necessari per als fisioterapeu-

tes.  Per qualsevol qüestió contacteu 

amb clubcfc@fisioterapeutes.cat

Sigueu tots benvinguts al nou  

Club CFC!

El CFC assisteix a la Jornada de Sortides Professionals de Fisioteràpia  
de la URV

El passat 9 de març, el Col·legi va estar 

present a la Jornada de Sortides Pro-

fessionals de Fisioteràpia organitzada 

per la Universitat Rovira i Virgili.

Javier Crespo, de l’Àrea de Desen-

volupament Professional i Atenció 

Col·legial, va presentar el CFC als 

alumnes interessats, així com els ser-

veis que la nostra entitat ofereix i els 

requisits per a la col·legiació. Per la 

seva banda, Cristina Bofarull, integrant 

de la Secció Territorial de Tarragona 

del CFC va explicar la dinàmica de les 

Seccions Territorials del Col·legi així 

com les activitats que realitza aquesta 

Secció a la província de Tarragona. Per 

cloure la Jornada, Marta Tejedo, Fer-

nando Calvo i Xavi Labraca, membres 

de la Comissió de Fisioteràpia Neuro-

musculosquelètica del CFC, van parlar 

de la formació en teràpia manual en 

Fisioteràpia. 

Benvinguts al

Club
CFC
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APARTATNOSALTRES

El passat 22 de febrer, Girona va aco-

llir el Seminari Tècnic de Fisioteràpia 

respiratòria i suport instrumental II, im-

partit per Imma Castillo, coordinadora 

de la Comissió de Fisioteràpia Res-

piratòria del CFC i especialitzada en 

Fisioteràpia respiratòria, que va donar 

unes pinzellades sobre les tècniques 

actuals que s’utilitzen sobretot en els 

hospitals i, cada vegada més, en aten-

ció domiciliària. 

Durant el Seminari vam poder veure di-

ferents aparells com el BIPAP i el CPAP 

que s’utilitzen com a suport ventilato-

ri de pressió positiva. També aparells 

Seminari Tècnic de Fisioteràpia respiratòria i suport instrumental II, 
a Girona 

per facilitar la tos com són l’Ambu i el 

Cought assist i un aparell nou com el 

Free Aspire i Airmedical, que accele-

ra el flux respiratori. Es va fer una part 

pràctica sobre l’aprenentatge de la uti-

lització dels aparells i  també de com 

fer una valoració respiratòria mirant la 

El passat 19 de març es va realitzar a 

Lleida el II Seminari Tècnic de Suport 

instrumental en Fisioteràpia respira-

tòria, organitzat per la Secció Territorial 

de Lleida i impartit per l'Inma Castillo, 

fisioterapeuta del Servei de Pneumolo-

gia de l'Hospital General de Granollers  

i coordinadora de la Comissió de Fisio-

teràpia Respiratòria del CFC.

Un dels objectius del Seminari era pro-

porcionar els coneixements bàsics dels 

aparells mecànics per a la correcta uti-

lització i indicació terapèutica. Per tot 

això, es va compaginar la teoria amb 

una mostra pràctica de l'aparell expo-

sat, facilitant, d'aquesta manera, l'asso-

liment dels objectius proposats.  

El Seminari va tenir una bona acollida 

entre els col·legiats, esgotant-se les 

Lleida acull el II Seminari Tècnic de Suport instrumental en 
Fisioteràpia respiratòria

places d'inscripció uns dies abans del 

seu inici. Hi assistiren uns 20 col·legiats, 

els quals venien majoritàriament de 

Lleida, però també de Barcelona. Tots 

ells mostraren la seva satisfacció un cop 

finalitzada la formació.

Des de la Secció Territorial de Lleida 

volem agrair la formació teòrica i pràcti-

ca facilitada per l'Inma, així com també 

la participació dels col·legiats, atès que 

apostem fort per realitzar i acollir semi-

naris, cursos i conferències de qualitat 

per tal d'acostar als fisioterapeutes de 

la comarca la formació necessària per-

què puguem desenvolupar eficaçment 

la nostra professió. 

Secció Territorial de Lleida

cinètica ventilatòria (observar tòrax i 

diafragma), la tos i la deglució per fer 

un millor diagnòstic i aplicar els aparells 

adequats per tal de millorar la qualitat 

de vida del pacient.

Secció Territorial de Girona
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“Higiene nasal: noves recomanacions”, a la Universitat de Lleida 

La Facultat de Medicina de la Univer-

sitat de Lleida va acollir divendres pas-

sat la xerrada “Higiene nasal: noves 

recomanacions”, a càrrec d’Inma Cas-

tillo, coordinadora de la Comissió de 

Fisioteràpia Respiratòria del Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya i fisio-

terapeuta del Servei de Pneumologia 

de l’Hospital General de Granollers. 

L’encarregat d’obrir l’acte i de fer-ne 

la presentació va ser el tresorer del 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalu-

nya, professor i adjunt al vicerector de 

Campus per a la Promoció de la Salut 

de la Universitat de Lleida, Ramon Ai-

guadé, que va destacar la importància 

d’una bona higiene nasal per evitar les 

infeccions de vies respiratòries altes 

(faringitis, sinusitis, rinitis, otitis...), que 

són un problema molt habitual i motiu 

de nombroses consultes mèdiques.

En paraules d’Inma Castillo, “la hi-

giene nasal diària comporta un gran 

benefici en la desobstrucció de secre-

cions de les vies respiratòries altes i 

ajuda a la seva hidratació i humidifica-

ció”. Una adequada higiene nasal ha 

de constar d’una correcta irrigació de 

solució hipertònica i, a més, de la rea-

lització de tècniques de desobstrucció 

rinofaríngia retrògrada.
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APARTATNOSALTRES

El Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya s’adhereix al manifest “Vergonya, 

ni un minut més! Per una Europa de les 

persones”, aprovat per la Junta Directiva 

de l’Associació Intercol·legial de Col·le-

gis Professionals de Catalunya en el marc 

d’una campanya adreçada a denunciar 

la situació que afecta els refugiats (espe-

cialment arran de la guerra a Síria) i exigir 

una solució ajustada als drets humans.

Atès que la Unió Europea ha d’adoptar 

aquests dies una decisió sobre aquesta 

qüestió, es va lliurar un manifest al cap 

de la Representació de la Comissió Eu-

ropea a Barcelona per part de diversos 

representants dels col·legis professio-

nals i consells col·legials. 

El manifest expressa la inquietud dels 

col·legis professionals “per la man-

ca d’una política decidida de suport 

a aquestes víctimes dels conflictes 

El Col·legi s’adhereix al manifest “Vergonya, ni un minut més!”,  
en suport als refugiats 

d’Orient Mitjà que culmina amb l’ig-

nominiós pacte entre la Unió Europea 

i Turquia que, en consagrar les expul-

sions massives, vulnera totes les nor-

mes del Dret Internacional i de manera 

específica la Carta dels Drets Fonamen-

tals de la Unió Europea”. Alhora, consi-

dera que “el tancament de fronteres de 

manera unilateral per part de diversos 

països, la situació en els punts fron-

terers de Grècia –país que hauria de 

rebre tot el suport de la comunitat eu-

ropea- o l’actuació arbitrària d’alguns 

governs traspassa tots els límits de la 

decència i la manca d’ètica i posa con-

tra les cordes els valors i els fonaments 

propis de l’Europa civilitzada”.

És per tot plegat que el manifest ex-

posa 10 punts, entre els quals hi ha la 

reivindicació dels “valors de tolerància, 

respecte i suport als drets fonamentals 

de la persona que són propis d’Europa 

Els beneficis de pertànyer a la Intercol·legial: tu també en pots gaudir! 

El passat 26 de febrer, la responsable 

de l’Àrea Financera del CFC, Sra. Mari-

sa Cantarero, va assistir a una reunió de 

la taula tècnica de la Intercol·legial, a 

través de la qual s’han signat convenis 

amb les següents entitats: 

• PARLEM: 15% de descompte en 

tots els seus serveis.

• CEPSA: descompte de fins a 7,5 

cèntims per litre.

També, a través de la Intercol·legial, es 

realitzarà una Guia de serveis unificada 

per a tots els membres de l’associació, 

adreçada, no només als col·legiats, 

sinó també als ciutadans, que podran 

tenir una informació més detallada dels 

avantatges de contractar els serveis de 

professionals col·legiats. 

D’altra banda, us informem que també 

s’està organitzant la participació, un 

any més, al BIZ Barcelona, amb una 

presència més activa dels col·legis 

integrants de la Intercol·legial, que 

comptaran amb un espai específic per 

oferir informació a col·legiats i futurs 

col·legiats, amb propostes d’activitats 

de networking i assessorament a em-

prenedors. L’accés al BIZ serà gratuït 

per als col·legiats.

com a àmbit de llibertat i de seguretat” 

i la reclamació de “l’escrupolós respec-

te a l’estat de dret i el compliment de 

la normativa internacional: la ja esmen-

tada Carta de Drets Fonamentals de 

la UE, la Declaració Universal de Drets 

Humans i la Convenció sobre l’Estatut 

dels Refugiats de les Nacions Unides”.

Per llegir el manifest: www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/pdf/manifest_intercolegial_març2016.pdf
Adherir-se al manifest: www.intercolegial.cat/signatures?id=6
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La Matinal d’Acupuntura del CFC arriba a la seva 4a edició 

El passat 30 de gener es va realitzar, a la 

seu de Barcelona del Col·legi de Fisio-

terapeutes de Catalunya, la 4a Matinal 

d’Acupuntura organitzada per la Co-

missió d’Acupuntura del CFC. 

L’acte va ser tot un èxit tant pel nombre 

d’assistents col·legiats com pel que fa 

al nivell de les ponències presentades. 

La inauguració de l’acte va ser a càrrec 

del Sr. Andreu Esteve, membre de la 

Comissió d’Acupuntura, que va agrair 

al Col·legi el suport a una iniciativa com 

és la Matinal d’Acupuntura, que per-

met estrènyer els lligams i compartir 

informació i experiències entre els fisio-

terapeutes acupuntors. 

La primera xerrada va ser a càrrec de la 

Sra. Nerea Huarte-Mendicoa, membre 

de la Comissió d’Acupuntura, que va 

fer una exposició sobre el tractament 

d’acupuntura en pacients amb fibro-

miàlgia. Fent referència al fet que des 

d’una visió energètica i biopsicosocial la 

comprensió en la variada simptomatolo-

gia d’aquests pacients permet un encaix 

en el difícil trencaclosques que repre-

senta el seu abordatge. Va concloure 

amb un petit recull de l’evidència cientí-

fica actual en referència a la fibromiàlgia.

La segona xerrada va ser a càrrec de la 

Sra. Lídia Prat, amb l’exposició d’un tre-

ball de fi de màster d’acupuntura on ens 

presentava un anàlisi detallat de l’eficà-

cia de l’acupuntura en cervicàlgies. Va 

fer una breu exposició molt aclaridora 

i entenedora a través de diversos casos 

clínics on es posava de relleu que se-

gons com es manifesta la simptomato-

logia de les cervicàlgies, presenten uns 

estats energètics determinats o altres, 

fet que permet un abordatge persona-

litzat i precís en cada cas.

Posteriorment es va fer un petit 

break, on els assistents van poder fer 

un canvi d’impressions de les xerra-

des de la Matinal.

La tercera i última xerrada va córrer a 

càrrec de Raul Guzman, que va pre-

sentar una introducció a l’acupuntura 

neurofuncional. Va fer una exposició 

per tal d’aclarir els conceptes que 

expliquen quins són els mecanismes 

i com funciona aquest model d’acu-

puntura basada en les relacions del 

sistema nerviós i com es pot incidir en 

el tractament a nivell segmentari des 

del miòtom, dermatoma i visceròtom. 

La ponència va anar acompanyada de 

casos per tal que quedés més clara 

l’explicació.

Per finalitzar la Matinal es va dur a ter-

me una taula rodona amb els tres po-

nents que va moderar el Sr. Josep M. 

Charles, membre de la Comissió d’Acu-

puntura del Col·legi. L’interès que van 

despertar aquestes xerrades va perme-

tre un flux de preguntes molt dinàmic 

entre el públic assistent i els ponents. 

La Matinal es va clausurar donant les 

gràcies als ponents per les aportacions 

fetes i a les inquietuds dels assistents 

amb les seves preguntes. Es va animar a 

tots el fisioterapeutes i acupuntors a fer 

més gran i fort aquest col·lectiu realit-

zant més activitats i assistint a les futures 

matinals que queden per endavant.

Comissió d’Acupuntura del CFC
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Curs en línia d’ajudes ortètiques, teoria i pràctica aplicada  
als nens amb hemiplegia 

Les ajudes ortoprotètiques resulten 

una eina imprescindible a l'hora de 

planificar els diferents objectius tera-

pèutics en la gran majoria de nens amb 

hemiplegia. Es tracta d’una de les eines 

més importants que complementen i 

ajuden a millorar l’eficàcia dels resul-

tats del tractament de Fisioteràpia. En 

breu, s’espera que els fisioterapeutes 

puguem tenir un paper més actiu en 

la prescripció de les ajudes ortoprotè-

tiques que no necessitin recepta mè-

dica, motiu pel qual resulta important 

obtenir tots els coneixements necessa-

ris respecte d’aquestes ajudes per tal 

de poder dur a terme aquesta tasca de 

manera adequada.

Amb aquest objectiu, el proper 3 d’octu-

bre, el CFC posa en marxa un interessant 

curs en línia centrat en ajudes ortètiques, 

concretament en la teoria i la pràctica 

aplicada als nens amb hemiplegia.

La docent, Alicia Manzanas, és fisiote-

rapeuta pediàtrica, professora de Grau, 

Postgrau i Màster a la Universitat Inter-

nacional de Catalunya i especialista en 

marxa i ajudes ortètiques, i ens ajudarà 

a conèixer les característiques diferen-

Treball conjunt en pro d'un nou model d'atenció a la gent gran 

El passat 1 de març, el secretari de la 

Junta de Govern del CFC Sr. Gabriel 

Liesa, va assistir a una reunió que con-

gregava tots els col·legis professionals 

afectats per les retallades del 2013, re-

sultants de l'acord assolit entre el De-

partament de Benestar Social i Família 

i les patronals del sector d'atenció a la 

gent gran, que contemplava l’actualit-

zació dels criteris funcionals dels ser-

veis dels centres residencials per a gent 

gran de la Cartera de serveis socials. 

En aquell moment, els col·legis profes-

sionals de treball social, teràpia ocu-

pacional, educació social, psicòlegs 

i fisioterapeutes ja van advertir que 

aquestes mesures comportarien una 

reducció de la qualitat assistencial a 

mitjà i llarg termini.

Així doncs en aquesta reunió es va 

acordar treballar conjuntament en dues 

línies d’actuació: 

• Sol·licitar una reunió amb el De-

partament de Treball, Afers Socials 

i Famílies per conèixer quin és el 

seu pla de futur i si volen donar 

continuïtat a l'acord de l'anterior 

govern amb les patronals del sec-

tor que, segons el mateix acord 

tenia caràcter de temporalitat.

• Treballar de forma conjunta per a 

la creació d'un model d'atenció a 

la gent gran que pugui servir com 

a alternativa i sigui de consens 

entre els col·legis professionals, 

Administració, patronal, sindicats 

i usuaris.

En cas que estiguis interessat a conèixer el programa del curs o si t’hi vols inscriure, pots fer-ho a: 
www.fisioterapeutes.cat/formacio/colegi/cursos/inscripcio/?id=300

cials que presenten els nens amb he-

miplegia segons la clínica i el patró de 

marxa; quines són, quines característi-

ques i quins usos presenten les ajudes 

ortètiques que s’utilitzen a nivell distal  

proximal, i la importància de realitzar 

una adequada i exhaustiva valoració 

clínica per poder determinar els objec-

tius terapèutics.
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Els beneficis del coaching per créixer com a professionals i com a emprenedors

El passat 16 de febrer, la seu col·legial 

va acollir la conferència Els beneficis del 

coaching, conduïda per Toni Cátedra, 

psicòleg, coach executiu i formador.

A la conferència es va parlar sobre les 

habilitats que ens permetran millorar 

la gestió de les nostres relacions per-

sonals i professionals, en el sentit que 

ens ajudaran a potenciar les capacitats 

per desenvolupar millor el nostre pro-

jecte i negoci. De la mateixa manera es 

va analitzar la importància del canvi i la 

flexibilitat per créixer com a professio-

nals i com a emprenedors.

També es van tractar, entre d’altres, les 

claus per conscienciar al pacient de la 

importància del tractament, entendre 

el concepte de ‘venda’ com a ‘donar al 

Del 3 al 5 de juny, Madrid acollirà el 

II Symposium Internacional d’Ecogra-

fia en Fisioteràpia, coorganitzat per la 

Sociedad Española de Ecografía en 

Fisioterapia (SEEFI), la Universidad 

Francisco de Vitoria de Madrid i l’AEF.

L’objectiu d’aquesta trobada és donar 

a conèixer el mètode RUSI (Rehabili-

tative Ultrasound Imaging) mitjançant 

la revisió dels últims avenços en inves-

tigació i de l’augment de l’àmbit de 

la seva aplicació en la pràctica de la 

Fisioteràpia. A més, es pretén com-

partir el coneixement sobre la branca 

RUSI en ecografia amb les comunitats 

científiques i clíniques d’Espanya i de 

tot el món. 

Podeu inscriure-us així com  

obtenir més informació a: 

www.geyseco.es/rusi2016

Madrid acull el II Symposium Internacional d’Ecografia en Fisioteràpia

SECRETARÍA TÉCNICA
GESTIÓN DE CONGRESOS Y SOCIEDADES TEL 34 932212242 FAX 34 932217005 barcelona@geyseco.es www.geyseco.es www.geyseco.es/rusi2016

INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON

3-5 JUNE, 2016

UNIVERSITY FRANCISCO DE VITORIA
POZUELO DE ALARCÓN MADRID

REHABILITATIVE ULTRASOUND IMAGING

2nd RUSI
#2SYMRUSI

SPONSORED BY

pacient allò que necessita’ i es va parlar 

sobre diferents mètodes de màrque-

ting i comunicació per augmentar el 

nombre de clients i mantenir-los.
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A debat cinc casos clínics no resolts, en el 1r Meet Up de Fisioteràpia en 
Neurologia del CFC

El passat dissabte 27 de febrer, la Co-

missió de Neurologia del Col·legi va dur 

a terme el 1r Meet Up de Fisioteràpia 

en Neurologia. Més de setanta fisiote-

rapeutes van assistir a aquesta Jornada 

l’objectiu de la qual és crear un espai 

d’interacció i col·laboració entre els 

fisioterapeutes que treballen dins de 

l’àmbit de la Fisioteràpia neurològica. 

Es van exposar cinc vídeos de casos 

clínics no resolts, és a dir, que els fi-

sioterapeutes que els presentaven no 

havien acabat de trobar l’enfocament 

adequat en el tractament. A través de 

l’exposició del cas i d’un vídeo, els as-

sistents podien intervenir per tal de 

donar veu a les seves reflexions sobre 

el cas i també aportar idees que po-

guessin ajudar en el millor maneig del 

cas exposat. Els vídeos dels casos ex-

posats van ser els següents:

• La Carina Salgueiro ens va pre-

sentar els vídeos: "Pacient amb 

distonia postictus” i  "Canvis im-

mediats amb l'ús de la cinta de 

marxa en un pacient hemiplègic".

• La Irene Bosch va presentar un vídeo 

titulat "Millora de la marxa en pato-

logia neuromuscular degenerativa".

• L'Eva Cirera ens va mostrar el 

vídeo "Abordatge d'un pacient 

afectat d'heminegligència".

• El Germán Àvila ens va presentar 

el  vídeo que porta per títol "TCE 

atípic amb marxa erràtica".

• I finalment, com a cloenda de 

la trobada, Francesc Granja i 

Maria Clemente de l'associació 

Tàndem Team ens van aportar 

una mirada diferent del procés 

d'adaptació i de normalització a 

una diversitat funcional. 

Després de cada exposició van sorgir 

dubtes, qüestions i reflexions que van 

donar lloc a diàlegs i aprenentatges en-

riquidors per a tots els assistents.

La Comissió de Neurologia del Col·le-

gi de Fisioterapeutes de Catalunya vol 

fer, novament, un agraïment a tothom 

que ha fet possible el gran èxit i ac-

ceptació d’aquest 1r Meet Up en Fisio-

teràpia en Neurologia.

Comissió de Neurologia del CFC

Fisioteràpia pediàtrica a Ràdio 4 de la mà del CFC

La Comissió de Fisioteràpia en Pedia-

tria del Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya té, a partir d’ara, un espai 

habitual de caràcter quinzenal al pro-

grama Lletra lligada de Ràdio 4 (que 

s’emet tots els dilluns de 22 a 23 hores), 

dedicat al món d’educar els fills.  L’ob-

jectiu de la col·laboració és divulgar la 

Fisioteràpia pediàtrica i la importància 

d’adquirir bons hàbits des de petit. Les 

col·laboradores habituals del programa 

són Alicia Manzanas i Ascen Martín, 

membres de l’esmentada comissió. 

Des del Col·legi, se saluda amb satis-

facció l’inici d’aquesta col·laboració 

habitual, que ajuda a fer més visible 

la Fisioteràpia (i especialment algun 

dels seus àmbits menys coneguts) 

entre la societat.
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Informació relativa a la declaració responsable de no haver estat condemnat 
per delicte contra la llibertat i indemnitat sexual

La Llei Orgànica 1/1996 de protecció 

jurídica del menor, modificada per la 

Llei 26/2015 i la Llei 45/2015 de volun-

tariat, estableix, per a tots els profes-

sionals i voluntaris que treballin en con-

tacte habitual amb menors, l'obligació 

que s'aporti un certificat negatiu del 

Registre Central de Delinqüents Se-

xuals. Fins a l'entrada en funcionament 

del Registre Central de Delinqüents Se-

xuals, aquests certificats s'expediran al 

Registre Central de Penats. A aquests 

efectes, us informem que es conside-

ra “tracte habitual amb menors” el fet 

que hi hagi un únic contacte.

Els fisioterapeutes que treballin en un 

centre des d’abans del 28 de juliol de 

2015 on hi hagi contacte amb menors, 

poden presentar una declaració res-

ponsable manifestant no haver estat 

condemnats per cap delicte sexual. Per 

aquesta finalitat el Col·legi ha preparat 

un document (http://goo.gl/i0IKPC) 

que podeu signar i presentar al centre, 

tot i que més endavant haureu d’acre-

ditar aquesta manifestació mitjançant 

la certificació negativa del Registre 

Central de Delinqüents Sexuals. 

Els fisioterapeutes de nova contracta-

ció en centres on hi hagi contacte amb 

menors han d’acreditar obligatòria-

ment la certificació negativa del Re-

gistre Central de Delinqüents Sexuals. 

Us recordem que es pot obtenir a la 

pàgina web del Ministerio de Justícia 

(http://goo.gl/J7cRlx) (el tràmit es pot 

fer en línia amb certificat digital).

Ens podem trobar amb situacions en 

les quals els centres de treball dema-

nin aquesta certificació encara que el 

professional no estigui en contacte 

amb menors. D’acord amb allò que 

disposa la llei, no seria necessari, en 

aquest cas, presentar l’esmentat cer-

tificat, el qual pot ser substituït per 

una declaració responsable indicant 

que no esteu en contacte amb me-

nors però que si arribés el cas, sí que 

es lliurarà la certificació negativa per 

acreditar la compatibilitat amb el lloc 

de treball. Per aquesta finalitat podeu 

presentar la declaració que trobareu a 

http://goo.gl/ihbMc6.

La Secció Territorial de Girona del CFC 

va participar, el passat 6 de març, en la IV 

Jornada de l’Esport Femení de Girona. 

Com els darrers anys es van realitzar ta-

llers d’estiraments dirigits a esportistes i 

gent que passejava per la zona. En total 

hi van participar un equip de bàsquet al 

complert, les dones que havien fet l’ac-

tivitat de marxa nòrdica i els alumnes de 

pràctiques de l’EUSES, que també van 

voler rebre aquesta formació.

A les 9.30 h es van començar a fer les 

diferents activitats de la Jornada es-

portiva. Les dues fisioterapeutes repre-

sentants del CFC es van encarregar de 

La Secció Territorial de Girona del CFC col·labora en la IV Jornada de 
l’Esport Femení 

realitzar els tallers d’estiraments, de tal 

manera que una dirigia el grup i l’altra 

estava al cas de les compensacions i 

posicions dels participants; també vam 

tenir l’oportunitat d’apropar-nos a les 

diferents entitats col·laboradores per  

promoure l’activitat que realitzàvem. 

De cares a l’any vinent tenim en ment 

realitzar una masterclass com una ac-

tivitat paral·lela de la jornada, tot fent 

una classe d’estiraments, atès que així 

ens faríem més visibles i podríem pro-

mocionar millor la nostra feina. 

Secció Territorial de Girona
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El BOE publica que el títol de Diplomat en Fisioteràpia es correspon  
amb el nivell de Grau del MECES 

En una resolució de la Direcció Gene-

ral de Política Universitària publicada al 

BOE el 22 de febrer es determina que 

el títol universitari oficial de Diplomat 

en Fisioteràpia es correspon amb el ni-

vell 2 (nivell de Grau) del Marc Espanyol 

de Qualificacions per a l’Educació Su-

perior, (MECES), que a la seva vegada 

es correspon amb el nivell 6 del Marc 

Europeu de Qualificacions.

L’equiparació al nivell 2 del MECES 

vol dir que tots els fisioterapeutes, in-

dependentment siguin diplomats o 

graduats en Fisioteràpia, tenen els ma-

teixos drets des del punt de vista aca-

dèmic. Així doncs, ambdós disposen 

del dret a l’accés a màsters i doctorats, 

tot i que amb algunes diferències, com 

podeu veure a la Taula 1.

I per aconseguir els crèdits que man-

quen per a l’accés al doctorat, ho po-

den fer tal i com s’indica a la Taula 2.

Diplomats i graduats també tenen els 

mateixos drets i les mateixes compe-

tències a nivell professional, fet que els 

permet optar als mateixos llocs de tre-

ball amb les mateixes condicions i a la 

lliure circulació de professionals a nivell 

europeu. És en aquest sentit que us in-

formem que no és necessari convalidar 

la Diplomatura de Fisioteràpia a la de 

Grau de Fisioteràpia per poder exercir 

de fisioterapeuta. 

De totes maneres, aquesta correspon-

dència que s’indica el BOE no és una 

convalidació automàtica del títol de 

Grau, sinó només una equiparació a 

efectes acadèmics i professionals. Per 

obtenir el títol de Grau s’ha de realitzar 

un curs d’adaptació en alguna de les 

universitats que ofereixin aquesta opció.

En el cas que necessiteu descarre-

gar-vos el certificat de correspondèn-

cia, us informem que cal disposar del 

ECTS Per accedir a doctorat calen

Diplomat 180 120 ECTS més

Graduat 240 60 ECTS més

Taula 1

Opció 1 Opció 2 Opció 3

Diplomat Màster 120 ECTS 2 Màsters 60 ECTS
Curs pont 60 ECTS 

+ Màster 60 ECTS

Graduat Màster 60 ECTS

Taula 2

Certificat de Signatura Digital (per 

exemple l’IDCAT) o Certificat de Per-

sona Física expedit per la Fábrica Na-

cional de Moneda y Timbre i, posterior-

ment, accedir a la Seu Electrònica del 

Ministeri d’Educació. 
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Neix el Grup de Treball de FisioMarxa Nòrdica
El CFC ha creat el Grup de Treball Fi-

sioMarxa Nòrdica (FMN) “Marxa nòr-

dica realitzada per fisioterapeutes”. 

La seva finalitat és divulgar els bene-

ficis que pot oferir la marxa nòrdica 

com a eina terapèutica i de salut als 

diferents tractaments que fem com a 

professionals de ciències de la salut i 

experts en el moviment humà en dife-

rents àmbits clínics.

Aquest nou grup està integrat per Mar-

ta Rispa, Rubèn Jordan, Rosario López, 

Òscar Gasquez, Anna Gey, Assumpta 

Boada, Núria Santaulària i Rafel Donat, 

com a coordinador.

Els objectius d’aquest nou grup són: 

• Identificar, debatre, consensuar i 

divulgar els beneficis de la mar-

xa nòrdica  per a cada una de les 

malalties, patologies, disfuncions 

o condició de salut que poden 

ser tractades mitjançant aquest 

exercici físic. 

• Divulgar els estudis científics pu-

blicats que avalin la utilització de 

la marxa nòrdica com a eina tera-

pèutica a través de la Revista Cien-

tífica del Col·legi.

• Identificar i promoure els diferents 

itineraris de salut d’arreu de Cata-

lunya vinculats a la marxa nòrdica. 

• Realitzar una revisió narrativa so-

bre els beneficis de la marxa nòr-

dica com a eina.

• Realitzar una guia de pràctica clí-

nica divulgativa per promoure la 

marxa nòrdica com a criteri de 

bones pràctiques en prevenció 

de la malaltia, assistència i trac-

tament de les disfuncions deriva-

des i promoció de la salut. 

Rafel Donat

Coordinador del GT  

de FisioMarxa Nòrdica
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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.
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APARTATQUI ÉS QUI

Marc Lari
Coordinador de la Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica 

Qui sóc? 

Sóc en Marc Lari i sóc fisioterapeuta 

des de l’any 2000, després d’estudiar 

Fisioteràpia a la Universitat Ramon Llull 

(Blanquerna). Des del primer moment 

vaig tenir molt clar que la millor inver-

sió en el meu futur professional era la 

formació continuada. Per aquest motiu 

m’he format en diferents àmbits clínics 

dins de la Fisioteràpia Neuromusculos-

quelètica, especialment han despertat 

el meu interès la teràpia manual, la 

Fisioteràpia invasiva i el raonament 

clínic. Em considero un afortunat pel 

fet que la meva professió constitueix 

la meva gran passió i el meu hobby, 

cosa que em converteix en un autèn-

tic friki de la Fisioteràpia. Estic casat 

amb la Shazmin i tenim dues nenes de 

6 i 4 anys, l’Aysha i la Prya (noms d’ori-

gen hindú com la seva mare). També 

m’agrada sortir a córrer sempre que 

puc. I sí, sóc el germà del Mag Lari, 

però no em demanis que et faci un truc 

de màgia de la mateixa manera que jo 

no li demanaria al meu germà que et 

punxés el quadrat lumbar.

Què faig? 

Actualment, dins del meu exercici pro-

fessional compagino diferents activi-

tats. Des del punt de vista assistencial, 

entre setmana treballo en consulta 

privada a l’Espai de Salut Gal·la Pla-

cídia de Barcelona. Durant molts caps 

de setmana a l’any també tinc la sort 

de poder-me dedicar a la docència, 

impartint cursos de dolor miofascial i 

punció seca dins l’equip docent dels 

Seminarios Travell y Simons, dirigits 

pel màxim referent internacional en la 

matèria, l’Orlando Mayoral. Aquestes 

tasques les compagino amb la coor-

dinació de la Comissió de Fisioteràpia 

Neuromusculosquelètica del Col·legi 

treballant amb un formidable equip 

de companys realitzant activitats tant 

científiques i tècniques com lúdiques 

o socials. Ja són 9 els anys que fa 

que estic vinculat amb les comissions 

col·legials i li recomanaria a tothom 

l’experiència, tant per la possibilitat 

de treballar per a la professió des de 

dins, com pels companys i professio-

nals que coneixes en el camí.

Què vull fer? 

Sóc dels que pensa que més val men-

jar poc i pair bé, per aquest motiu, 

com a objectius professionals a curt 

termini m’agradaria seguir gaudint 

exactament del que faig, és a dir, apro-

fundir en la clínica diària i la docència, i 

aprofitar l’oportunitat que la Comissió 

NME em dóna per dignificar la meva 

professió des d’un lloc de privilegi. 

Més endavant, i assumint que sóc un 

cul inquiet, segur que em plantejaré 

nous reptes i projectes que em per-

metin seguir gaudint d’aquesta mera-

vellosa professió que tenim. 

Salut i Fisioteràpia!
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APARTATACMCB

Un dels objectius de la Societat Cata-

lano-Balear de Fisioteràpia, com ja sa-

beu, és promocionar la recerca i oferir 

formació continuada a tots els fisiotera-

peutes i estudiants de Fisioteràpia.

És per aquest motiu que mensualment 

realitzem sessions científiques per a 

tots els interessats en seguir-se for-

mant i no perdre el contacte amb els 

nous descobriments de la nostra pro-

fessió. Aquest any hem canviat el dia 

de les sessions, des del mes de gener 

són els dijous, a la mateixa hora, a les 

20.30 h. 

A continuació podreu llegir un resum 

de les activitats realitzades els dar-

rers mesos:

El mes de gener va començar amb la 

tercera edició del “Taller d’Abordatge 

del Tractament de Fisioteràpia Post-

cirurgia d’Espatlla” amb el Sr. Lluís 

Puig Torregrossa, cap de Fisioteràpia 

de l’Hospital de l’Esperit Sant, amb el 

format de tàndem traumatòleg-fisiote-

rapeuta per poder donar un abordat-

ge el més integral possible, podent, 

d’aquesta manera, parlar dels criteris 

quirúrgics o conservadors, de les par-

ticularitats de la cirurgia i dels diferents 

tractaments a realitzar. 

Iniciem l’any amb moltes ganes 
i molta Fisioteràpia

Enguany, per una complicació del pro-

grama quirúrgic del matí del Dr. Moi-

sés Ríos, va haver de dur a terme tot el 

taller el nostre company fisioterapeuta 

Lluís Puig, tot i així vam poder repassar 

igualment tota la part medicoquirúr-

gica atès que ja era la tercera edició 

d’aquest taller i que l’havien preparat 

plegats amb el cirurgià. Es va parlar del 

tractament conservador de les fractures 

d’húmer i del tractament postquirúrgic 

tant amb material d’osteosíntesi com a 

nivell protèsic (pròtesis invertides i ana-

tòmiques). Va ser un grup molt partici-

patiu format per fisioterapeutes de ben 

diverses procedències: fisioterapeutes 

que fan domiciliària, d’altres de cen-

tres, hospitals i mútues.

La sessió científica del mes de gener 

que portava per títol “La importància 

dels estabilitzadors de maluc en la 

biomecànica del genoll”, va venir de la 

mà de la Sra. Marta Tejedo. La ponent 

va començar fent-nos un breu recorda-

tori dels diferents grups musculars que 

estabilitzen maluc i pelvis, fent més 

èmfasi en el gluti mig, i ens va explicar 

les diferents variants anatòmiques del 

gluti mig.

Ens va parlar també de la influència de 

la fatiga muscular en la biomecànica, 

que ens interessa més estudiar en mo-

viment i no en estàtic, ja que és quan 

es pot produir la lesió. Amb molta evi-

dència científica a través d’uns estudis, 

La Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia ha començat l’any amb 
moltes ganes i mostra d’això és el gran ventall d’activitats que hem 
dut a terme en aquests primers mesos de l’any. 
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ens va explicar l’acció muscular fent un 

esquat; realitzant aquest exercici, les 

persones que tenien una biomecànica 

alterada es podia observar un dèficit 

del control neuromuscular amb un re-

tràs d’activació del gluti mig i, a més a 

més, menys força muscular.

Per continuar la sessió va analitzar di-

ferents patologies de genoll amb pa-

trons alterats del gluti mig, com la sín-

drome de dolor patel·lofemoral (PFPS) 

i la lesió de Lligament Creuat Anterior. 

A continuació va entrar en la part pràc-

tica i va explicar-nos els tests isomè-

trics, la valoració funcional amb esquat 

monopodal i la valoració ecogràfica. 

Per acabar la sessió ens va explicar 

els exercicis per treballar els estabi-

litzadors de maluc, fent èmfasi en els 

exercicis en càrrega en cadena cinètica 

tancada perquè són més funcionals.

El Sr. Sergio Romero, fisioterapeuta 

i readaptador a la Clínica FisioRome-

ro, ens va presentar la sessió del mes 

de febrer sobre l’Ecografia muscu-

losquelètica en raonament clínic del 

dolor lumbar. 

Per començar ens va explicar la di-

ferència entre les estructures implica-

des, un 80% dels casos es tracta de 

dolor lumbar i un 20% dels casos són 

causats per l’articulació sacroilíaca. A 

continuació va explicar els tests actius 

i passius lumbars i els tests específics 

per a l’articulació sacroilíaca i els tests 

neurals. Seguidament ens va introduir 

estudis científics on ens va explicar la 

importància de valorar transvers, mul-

tífids i sòl pelvià en casos de dolor 

lumbar. Com a concepte a destacar va 

fer èmfasi en l’evidència sobre la rela-

ció clínica entre multífids i dolor lum-

bar i com una asimetria de multífids 

pot ser un factor predictiu d’aparició 

de dolor lumbar al cap de tres anys. Va 

realitzar la part pràctica amb un dels 

assistents i, mitjançant un ecògraf, ens 

va explicar la relació del control motor 

abdominolumbopelvià.

El divendres 6 de maig viurem la III 

Jornada Interhospitalària. La Jornada 

comptarà amb tres taules molt potents 

sota els següents títols: ”Abordat-

ge de pròtesis d’espatlla”, ”Atenció 

intermèdia al pacient amb accident 

vascular cerebral” i ”La rehabilitació 

integral del pacient cremat”. Les ins-

cripcions ja estan obertes. No ho dub-

tis i apunta-t’hi ja!

Recordem també que, com ja fa 

quatre anys, enguany la SCBF en-

tregarà la V Beca de Recerca Bàsica 

en Fisioteràpia. 

És, per tant, un orgull per a la SCBF 

poder contribuir novament a finançar 

els estudis d’investigació, sovint llargs 

i amb pocs recursos, amb la V Beca de 

Recerca Bàsica en Fisioteràpia, valora-

da en 3.000 euros bruts.

L’any passat el Sr. Marc Tarradellas en 

va ser el guanyador i l’entrega del Pre-

mi es va fer a l’Auditori de l’Acadèmia 

de Ciències Mèdiques Catalano-Ba-

lear de Catalunya. Al proper Noticiari 

us informarem de qui ha estat el gua-

nyador, i l’entrega de la Beca es realit-

zarà el 24 de maig a les 19.00 h.

Per últim, recordar que tota la 

informació 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 2.300 seguidors) i Fa-

cebook a www.facebook.com/

SocietatCientificaDeFisioterapia 

(més de 1.200 seguidors).
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APARTATOCI I CULTURA

Del 2 al 4 de juny Barcelona acollirà, 

per quinzè any consecutiu, el Primavera 

Sound. De nou, el Parc del Fòrum serà 

l’escenari escollit per presentar un am-

plíssim i eclèctic programa d’actuacions 

distribuïdes entre vuit escenaris princi-

pals, cadascun de dimensions i caracte-

rístiques diferents, entre els quals s’in-

clou l’espectacular edifici de l’Auditori. 

Primavera Sound ha centrat sempre 

els seus esforços en ajuntar en els seus 

cartells les últimes propostes musicals 

de l’àmbit independent juntament amb 

artistes de contrastada trajectòria i de 

qualsevol estil o gènere. El festival ha 

comptat, al llarg de la seva història, 

amb propostes dels més diversos co-

lors i estils, així ho demostren els ar-

tistes que durant aquests quinze anys 

han desfilat pels seus escenaris: Pixies, 

Neil Young, Pet Shop Boys, Lou Reed, 

My Bloody Valentine, Pulp, Patti Smith, 

Franz Ferdinand, New Order, The Cure, 

Marianne Faithfull, entre molts altres. 

Aquest 2016 no serà diferent. Els diver-

sos espais del Parc del Fòrum acolliran 

les actuacions d’artistes tant diferents 

entre ells com Radiohead, Manel, PJ 

Harvey, Inspira o Suede.

És la gran qualitat dels seus cartells 

que, durant aquests 15 anys, Primavera 

Sound s’ha consolidat com el festival 

urbà per excel·lència amb unes carac-

terístiques úniques que l’han projectat 

internacionalment com a cita cultural 

de referència. La fisonomia del festival 

i l’ampli ventall de grups representats 

ha motivat que Primavera Sound sigui 

un punt de trobada d’artistes i especta-

dors de diferents generacions. 

Tiquets i punts de venda

Fins al 4 de maig el preu de l’abona-

ment serà de 185€, mentre que del 5 de 

maig fins a l’inici del festival el seu preu 

serà de 195€. Els abonaments els podeu 

comprar a: Ticketmaster, Portal Prima-

vera Sound i La Botiga del Primavera 

Sound. També hi ha disponible l’abona-

ment VIP Primavera Sound 2016 a Bar-

celona a 250€ fins a esgotar existències. 

Primavera Sound, 
la primera cita musical de l’estiu

Més informació a  

www.primaverasound.com
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Andreu Moix i Camí, com a fisioterapeuta, ha dedi-

cat gran part de la seva activitat professional a l’es-

pecialitat de la geriatria. No obstant això, en aquest 

llibre tracta un tema que afecta un sector de la so-

cietat molt més ampli, com és ara el mal d’esquena 

en les seves  diferents maneres de manifestar-se.

La seva exposició és senzilla i planera, a l’abast 

de tothom, perquè tothom pugui aconseguir, 

amb un petit esforç, resultats efectius tant en el 

tractament com en la prevenció de les afeccions 

més generalitzades de l’esquena (cervicals, lum-

bàlgies…). El coneixement del seu origen, exer-

cicis físics adients, una bona higiene postural i un 

exemple pràctic de relaxació s’ofereixen com un 

ventall de recursos a l’abast de qui ho desitgi. I 

sempre des d’una perspectiva moderada, en què 

la sensibilitat i el respecte són presents d’una ma-

nera gairebé constant. 

Tant de bo que el seguiment seriós de les nor-

mes, els consells i els suggeriments d’aquest llibre 

aconsegueixin millorar un mica la manera de fer 

de cadascú, fins i tot més enllà de la seva esquena. 

La meva columna vertebral, aquesta desconeguda
Mètode senzill, eficaç i ràpid, per tal de guarir, pal·liar o prevenir el mal d’esquena.

Autor: Andreu Moix
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Tan sols per ser col·legiat 
formes part del Club CFC 
i tens dret a importants 
avantatges i descomptes.

Oportunitats que no et 
pots perdre en material 
de Fisioteràpia, formació, 
viatges d’avió, espectacles, 
assegurances, vehicles 
i moltes ofertes que 
incorporarem en breu.

Visita’ns a www.fisioterapeutes.cat i descobreix  
tot allò a que tens dret com a membre del Club CFC. 

Apunta-t’hi!El diari 

t’obsequia amb una subscripció!*Escriu-nos aclubcfc@fisioterapeutes.cat
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