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Una cosa és dir que treballem en PRO del seu negoci.
Una altra és fer-ho:

Compte Expansió Negocis PRO.
Un compte que posa al seu abast finançament a la
mida del seu negoci.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10% 0 Gratis TPV+ + +
de la seva quota de comissions d’administració i Una targeta de crèdit i una de dèbit per Terminal punt de venda en
col·legiat*. manteniment**. titular i autoritzat. unes condicions preferents.
I molts avantatges més. El Compte Expansió Negocis PRO és el compte pensat per tal que despatxos professionals, autònoms, comerços i
petites empreses es facin grans.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.
Aquestes condicions es mantindran mentre es compleixin els requisits establerts en el contracte. Actualment, com a mínim s'ha de complir un dels requisits següents: un càrrec en concepte d’emissió de
nòmina, un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos o dos càrrecs en concepte de rebuts. Aquests requisits són de cumpliment mensual; Si al tercer mes no es
compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis PRO passarà a ser un compte relació.
*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.
**Rendibilitat 0% TAE.
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com

 

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment
pel fons esmentat és de 100.000 euros per

dipositant.
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OPINIÓ

Cal un canvi de xip
Miguel Ángel Martínez.  

Membre de la Comissió de Fisioteràpia 

Neuromusculosquelètica del CFC

Els fisioterapeutes som professionals 

sanitaris especialistes en el moviment i 

la funció. Mirem de retornar als pacients 

les seves facultats físiques, tractant de 

disminuir al màxim impediments com 

el dolor, la rigidesa, la debilitat, la ines-

tabilitat, la falta de mobilitat…

Per aconseguir tractar aquests dèficits 

no és suficient amb abordar el pacient 

com un subjecte passiu, ja que certes 

qualitats físiques només es poden recu-

perar amb l’exercici actiu. Sembla obvi 

i al camp de la Fisioteràpia esportiva es 

té molt present, però en la Fisioterà-

pia no esportiva costa més d’instaurar 

aquest “nou” concepte de Fisioteràpia 

activa i exercici terapèutic com a eina 

de la nostra professió. 

Tenim cultura de Fisioteràpia “de llite-

ra”. Fisioteràpia passiva. “Que em facin 

per tal que em curi”. Doncs això ha de 

canviar. El nou paradigma en el que es 

mou la Fisioteràpia actual ha d’inclou-

re un canvi de mentalitat i som molts 

ja els que fem treballar activament el 

pacient, ensenyant-li exercicis o movi-

ments que poden ésser útils en el seu 

(nostre) objectiu.

De moment, l’acceptació d’aquest 

“canvi de xip” és variable. Hi ha pa-

cients que col·laboren i entenen per 

què han de ser actius en la seva recupe-

ració, i d’altres que ja t’avisen de que, 

molt probablement, no compliran amb 

la seva part a causa de la falta de temps 

o de motivació i, sobretot, de costum. 

Amb aquests cal fer molta pedagogia. 

Es pot començar incloent els exercicis 

poc a poc, intentant que els puguin 

fer fàcilment en activitats quotidianes 

com, per exemple, treballar els mús-

culs interescapulars quan s’aturen en 

un semàfor, fer treball d’activació del 

tibial posterior mentre es renten les 

dents, fer alguns esquats abans o des-

prés d’entrar al bany… Si als pacients 

“reticents” els hi comencem fent una 

prescripció de 10 exercicis diaris, com-

plexes, a realitzar en 45 minuts, segu-

rament sigui una pèrdua de temps 

malgrat que estiguin perfectament 

indicats. Crear adhesió és fonamental 

i ens hem d’adaptar a cada individu se-

gons la seva idiosincràsia.

Això no significa deixar de banda la 

llitera, però sí començar a fer-la servir 

com una eina més, igual que els plats 

inestables, les gomes, les fitness balls 

o d’altres materials. Per sort, cada ve-

gada hi ha més formació de qualitat en 

aquest camp que ens permet tenir les 

habilitats i els coneixements adequats 

per abordar els nostres pacients.

En la meva opinió, els centres de Fisio-

teràpia s’han de transformar en sales 

on s’ha de poder combinar el treball 

actiu i passiu, utilitzant la llitera quan si-

gui estrictament necessari i fent del pa-

cient un “protagonista actiu” de la seva 

millora, emfatitzant que l’exercici tera-

pèutic pot ser una gran eina de control 

i prevenció davant d’una patologia.

Som promotors de salut i hem d’educar 

la població en el sentit que anar al fisio-

terapeuta no és només anar a que “ens 

treballin” sinó “a treballar”.

Prenguem doncs consciència de que 

termes com ‘exercici terapèutic’ i/o ‘Fi-

sioteràpia activa’ es tornaran molt fami-

liars en un futur molt proper, el present.
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La televisió dels Fisioterapeutes



APARTATEL TEMA DEL MES

Menys medicaments i més exercici podria ser un bon 
eslògan per a l’assistència sanitària del futur pel que fa a  
la gent gran i els malalts crònics. Aquesta és la tendència,  
i els fisioterapeutes hi tenim molt a dir.

Píndoles d’activitat física
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Ningú dubta que l’exercici físic és salu-

dable i, d’uns anys ençà, ens ho repetim 

com si fos un mantra. Paradoxalment, 

però, en parlar de les bondats de l’ac-

tivitat física, gairebé sempre les reduïm 

als beneficis que comporta per a perso-

nes que, en principi, no presenten cap 

problema de salut, cap ni un. Així ha es-

tat al llarg de tot el segle XX, amb l’acti-

vitat física entesa i percebuda com una 

pràctica exclusiva de persones joves, 

fortes i sanes i, en cap cas, pròpia de 

gent gran o de persones amb malalties 

cròniques. Aquesta percepció, però, ha 

començat a canviar de manera accelera-

da. La prescripció d’activitat física va en 

augment, avalada per una gran quanti-

tat d’evidències científiques.

En els últims anys, fruit de l'increment 

i els resultats de nombroses investiga-

cions, creix cada cop més el valor de 

la prescripció de l'activitat física enfo-

cada a obtenir beneficis per a la salut, 

tant en persones sanes com en malal-

tes. Nombrosos organismes nacionals 

i internacionals avalen aquest plante-

jament, i països com Austràlia, Cana-

dà, Suècia o Dinamarca despunten en 

aquesta línia.

No és causalitat que això passi. Vivim en 

societats on l’envelliment de la població 

és imparable i on el sedentarisme s’ha 

convertit en un problema de salut pú-

blica. L’elevada esperança de vida, molt 

sovint, va acompanyada del consegüent 

desgast físic i del deteriorament dels 

aparells locomotor, cardiovascular, res-

piratori, neuropsicomotor, etc. 

En conseqüència, creix la prevalença 

de processos crònics. Sense anar més 

lluny, l’última Enquesta de Salut de la 

Generalitat indica que un 31% de la 

població reconeix que pateix dolor o 

malestars crònics, un problema clínic 

que, a dia d’avui, pot considerar-se 

una epidèmia en el món occidental. 

Segons estimacions recents de l’Orga-

nització Mundial de la Salut (OMS), més 

de 14 milions de persones d’entre 30 i 

70 anys moren cada any arreu del món 

arran d’una malaltia crònica i un 85% 

d’aquestes persones són de països en 

vies desenvolupament.

D’aquí la importància de la prescripció 

d'activitat física, com una eina que per-

met combatre o pal·liar aquests fenò-

mens de salut dels nostres dies, i on els 

fisioterapeutes hi tenim molt a dir. Els 

experts no en tenen cap mena de dub-

te. “Podem descriure l’exercici com una 

polipíndola per prevenir i/o tractar gai-

rebé totes les malalties cròniques, amb 

beneficis obvis com són el seu baix cost 

i la pràctica absència d’efectes adversos  

sempre que estigui controlada i adapta-

da a les capacitats de cada malalt. Im-

plementar la prescripció d’activitat física 

en la sanitat pública és, per tant, una 

oportunitat a diferents nivells: mèdic, 

social i econòmic”, s’afirma en un arti-

cle científic inclòs recentment en el llibre 

Progress in Molecular Biologyand Trans-

lational Science (Elsevier). Els articles al 

respecte són nombrosos i es publiquen 

en revistes científiques d’arreu del món 

(Regne Unit, Suècia, França, Dinamarca, 

Taiwan, Estats Units, etc).  

“L'evidència suggereix que en alguns 

casos la teràpia amb exercici és tan efi-

caç com el tractament mèdic -i fins i tot 

més efectiu en segons quins casos- o 

bé se suma als seus efectes. En aquest 

context, el tractament amb exercicis 

no representa un canvi de paradig-

ma sinó tan sols que el coneixement 

acumulat és ara tan extens que caldria 

que l’implementéssim”, van escriure 

ja al 2006 B.K. Pedersen i B. Saltin a 

l’Scandinavian Journal of Medicine & 

maig-juny 2016  7



APARTATEL TEMA DEL MESEL TEMA DEL MES

Science in Sports, en un article con-

siderat fonamental per als estudiosos 

de la matèria. 

No és estrany, per tant, que la Facul-

tat de Ciències de la Salut Blanquer-

na-URL hagi impulsat un “Màster Uni-

versitari en Activitat Física Terapèutica 

per a Persones amb Patologia Cròni-

ca, Envelliment o Discapacitat”, que 

es posarà en marxa al mes d’octubre 

i que tot just acaba d’obtenir el reco-

neixement d’”oficial”. En paraules dels 

fisioterapeutes Jordi Vilaró i Mercè 

Sitjà, codirectors del Màster, “és im-

portant que la Fisioteràpia incorpori 

l’activitat física vinculada al tractament 

de les malalties cròniques” perquè, 

tal com afirmen, “la implementació 

de l’activitat física no tan sols millora 

la salut dels pacients sinó que també 

representa un estalvi important per al 

sistema sanitari, segons han demos-

trat diversos estudis”. En aquest sentit, 

són nombroses les investigacions que 

existeixen, tot fent evident l’important 

estalvi del sistema públic de salut en 

el tractament de segons quins pacients 

polimedicats, si s’opta per la prescrip-

ció d’exercici físic. 

En opinió de Mercè Sitjà, som davant 

d’un “canvi de tendència molt clar” 

en l’atenció sanitària, tenint en comp-

te que “la societat ens demanda, avui 

dia, una millor qualitat de vida tant a 

curt com a llarg termini per a la gent 

gran i els malalts crònics, i això té a 

veure, lògicament, amb l’augment de 

l’esperança de vida”. Dit d’una altra 

manera, l’elevada pressió demogràfi-

ca ens ha portat a fer una nova mirada 

sobre aquests col·lectius, cada cop 

més nombrosos, alhora que els ges-

tors sanitaris busquen maneres d’es-

talviar recursos de salut i en la despe-

sa farmacològica.

En resum, i en paraules de Vilaró, “la 

Fisioteràpia ha de fer un canvi de para-

digma. Fins ara ha estat molt basada en 

l’aplicació de tècniques manuals molt 

específiques, i ara cal que incorpori 

tota la part d’activitat física vinculant-la 

al tractament de totes les malalties i, 

molt especialment, les cròniques, o en 

col·lectius especials com la gent gran o 

persones amb discapacitats”. I això im-

plica que “la Fisioteràpia del segle XXI 

no serà hospitalària, perquè les malal-

ties cròniques es tractaran a la comu-

nitat, en els centres d’atenció primària, 

en un gimnàs o en un centre social on 

es reuneixen les persones grans”.

En tot cas, però, no hem de confondre 

la prescripció d’activitat física a perso-

nes grans i malalts crònics amb pràcti-

ques esportives convencionals o d’una 

alta exigència. No té perquè. Cada 

persona requereix d’una planificació 

individualitzada en funció de quines si-

guin les seves necessitats i el seu con-

text personal, cultural, familiar, social, 

etc. Les activitats, per exemple, poden 

ser diferents en funció de si la persona 

en qüestió és veïna d’un entorn rural 

o urbà, per exemple, o si viu a peu de 

carrer o en un quinzè pis... I és que la 

prescripció, sovint, pot consistir tan sols 

en dur a terme alguna activitat física 

quotidiana i senzilla. “Hem de concebre 

l’activitat física com aquell que es renta 

les dents cada dia”, sentencia Mercè 

Sit jà. Perquè l’objectiu no és superar 

cap marca esportiva (ni pròpia ni aliena) 

sinó pal·liar el dolor, guanyar en qualitat 

de vida i frenar el deteriorament.

Són nombrosos els treballs que demos-

tren que la prescripció de l'exercici físic 

és útil per a la prevenció de la mortali-

tat prematura per qualsevol causa, tant 

pel que fa a homes com a dones, i fins 

i tot per a persones molt grans, tot i 

que hagin començat l'exercici en edats 

molt avançades. Hi ha evidència cien-

tífica pel que fa a diverses patologies 

relacionades amb el sistema musculos-

quelètic. Així, augmenta la densitat òs-

sia i prevé l'osteoporosi, mitiga el dolor 

i la discapacitat derivada de l'artrosi, 

redueix la incidència de caigudes i, per 

tant, de fractures i fa que minvi el risc 

de dependència funcional.

Però no és tan sols el sistema muscu-

losquelètic el que es beneficia d’una 

activitat física regular sinó també la dia-

betis, la hipertensió, l’asma, les malal-

ties cardíaques, la fibromiàlgia, les in-

suficiències renals... “Pel que fa a les 

malalties cardiovasculars, hi ha estudis 

que indiquen que el seguiment d'un 

programa d'exercici físic redueix la 

seva incidència en un 33%, mentre que 

la mortalitat per totes les causes minva 

un 27% en pacients que han patit un 

infart de miocardi”, afirma Jordi Vilaró.
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Prescripció d’exercici al sistema públic
En aquesta línia, la Generalitat, des de 

fa uns anys, està impulsant diverses ac-

tuacions per promoure la capacitació 

de professionals de salut i de l’educa-

ció física en consell i prescripció d’ac-

tivitat física, la facilitació d’entorns per 

realitzar activitat física a nivell local, mit-

jançant la identificació, creació i disseny 

de rutes saludables i altres recursos. En 

aquest mateix sentit, la Generalitat tre-

balla ara mateix en la redacció del nou 

Pla de Rehabilitació Cardíaca de Cata-

lunya, en el qual hi col·labora el Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya. L’ob-

jectiu del pla és combatre les malalties 

cardiovasculars més enllà de la crisi 

puntual, fent un seguiment del pacient 

en la recuperació, perseguint una ma-

jor autonomia i la progressiva reincor-

poració a la vida quotidiana, amb la 

qual cosa la prescripció d’activitat física 

pot jugar un paper fonamental.

I és que, un cop més, l'envelliment de 

la població i els nous estils de vida, 

acompanyats d'una major taxa de su-

pervivència de les cardiopaties i al-

tres malalties cròniques, comporten 

una major pressió assistencial. Davant 

d’aquesta nova demanda social, els fi-

sioterapeutes juguen un rol fonamental 

en el tractament mitjançant la incorpo-

ració de l’activitat física terapèutica per 

tal de millorar l’estat evolutiu d’aques-

tes malalties, incrementar la qualitat de 

vida i el benestar diari.
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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 !



APARTATPERSONATGE

“El fisioterapeuta és una figura clau en la 
detecció de maltractaments”

Jordi Muñoz. Advocat expert en maltractaments a la gent gran.

Més enllà de fisioterapeutes, 
la VI Jornada de Fisioterà
pia en Geriatria del Col·legi 
va comptar amb la presència 
d’un advocat: Jordi Muñoz, 
expert en maltractaments a 
la gent gran i president de 
l’Associació per a la investi
gació del maltractament a les 
persones grans. Autor de lli
bres com ara Los derechos de 
las personas mayores, Muñoz 
considera que la complicitat i 
compromís dels fisioterapeu
tes pot ser clau en la detecció 
d’aquest tipus de maltracta
ments, que va en augment.

Fins a quin punt creix el maltractament a les persones grans?

El maltractament a les persones grans ha existit sempre, 

però també és cert que cada cop ens trobem més casos a 

conseqüència de diversos factors socials i econòmics. El que 

també passa és que els professionals cada cop tenen més ei-

nes per detectar aquesta casuística i això també contribueix 

a què surtin cada cop més a la llum. Per tant, és obvi que ens 

preocupa molt el fet que cada cop hi hagi més casos, de tipus 

més diversos i que, segons com, són molt difícils de detectar 

perquè darrera hi ha certa enginyeria a l’hora de plantejar-los.

Parlem només de maltractament físic?

No… Cal que tinguem en compte que hi ha diverses tipolo-

gies de maltractaments a les persones grans, i el maltracta-

ment físic és dels que menys se’n registren. N’hi ha, però és 

evident que són més habituals els maltractaments psicolò-

gics; els maltractaments per negligència; l’abandonament, 

que és un tipus de maltractament que creix molt, el maltrac-
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tament sexual, econòmic i la vulneració 

de drets, que és un conjunt de maltrac-

taments que no encaixa amb les tipolo-

gies esmentades.

Per què és difícil detectar aquests ti-

pus de maltractaments?

La dificultat de detecció ve donada 

per diversos factors. D’una banda, per 

l’actitud de la pròpia persona gran, 

que té tendència a amagar les situa-

cions d’abusos o de maltractaments 

que provenen del seu entorn, ja sigui 

un familiar, un cuidador o un conegut. 

Hi ha aquesta tendència per part seva 

a protegir per la por que té a perdre la 

relació amb aquesta persona. I és real-

ment curiós que, molt sovint, aquestes 

persones grans són ben conscients que 

estan sotmeses a algun tipus d’abús 

però prefereixen mantenir la relació 

amb aquest entorn que no pas treure’l 

a la llum i demanar suport extern. D’al-

tra banda, lògicament, també tenim 

dificultats pel comportament del propi 

maltractador, que des d’una posició de 

poder té tendència a amagar aquests 

abusos i posa tota classe de pegues 

perquè d’altres persones puguin acce-

dir a l’habitatge, tinguin accés a la in-

formació, etcètera. Després, també hi 

ha dificultats per acreditar que existeix 

un maltractament perquè el que hem 

de fer un cop l’hem detectat és avaluar 

i confirmar que existeix. I és que sinó 

tenim proves, per exemple, sobre algú 

a qui espolien econòmicament, sinó 

tenim extractes bancaris, sinó sabem 

amb quina entitat bancària treballa… 

sinó visualitzem això i ho podem de-

mostrar és difícil provar que realment 

està passant.

Per què la figura del fisioterapeuta pot 

ser important en aquests casos?

De fet pot ser molt important perquè 

és una figura propera, un professional 

amb el qual es genera un vincle de 

confiança periòdica, una persona que 

t’escolta mentre t’està tractant i això 

ens pot facilitar que la persona gran 

maltractada pugui comunicar-li que pa-

teix algun tipus d’abús o pugui deixar-li 

entreveure per tal que el fisioterapeu-

ta pugui fixar-s’hi i anar extraient més 

coses. És per això que pensem que la 

del fisioterapeuta és una figura clau als 

efectes de detecció de maltractaments.

Com pot el fisioterapeuta contribuir a 

la seva detecció?

Hi ha diverses formes d’arribar a de-

tectar el maltractament. La principal 

és que escoltem el que ens expliquen 
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APARTATPERSONATGE

perquè hi ha moltes persones grans 

que senten que ningú no els fa cas, se 

senten apartades de la societat, i quan 

algú els escolta ho agraeixen molt i de 

vegades se sinceren… Per tant, aques-

ta escolta activa per part del fisiote-

rapeuta és un factor molt important 

a l’hora de la detecció. Una altra eina 

que tenim per fer-ho és conèixer bé les 

diferents tipologies de maltractament 

que existeixen i que són els indicadors. 

Hem de tenir ben clar que els indica-

dors són uns senyals d’alerta que ens 

marquen que pot estar passant alguna 

cosa. Per tant, conèixer aquests indica-

dors ens facilita que puguem detectar 

aquestes situacions.

Parles d’indicadors… Pots posar al-

guns exemples?

Cada tipologia de maltractament té 

un grup d’indicadors… Per exemple, 

el maltractament físic, que és el més 

visible, compta amb indicadors com 

poden ser lesions, hematomes, talls, 

etcètera… És a dir, si jo veig que hi ha 

un hematoma, pot ser un indicador de 

maltractament físic. Ara bé, en el be-

nentès que no puguem concloure que 

el fet que hi hagi un indicador no vol 

dir que, a la força, estem davant d’un 

cas de maltractament. L’indicador és 

tan sols un senyal d’alerta perquè mol-

tes vegades les persones grans poden 

tenir un hematoma per problemes cir-

culatoris, de medicació, etcètera. Per 

tant, aquests indicadors simplement els 

hem d’interpretar com el llum d’alarma. 

En el cas econòmic, l’indicador pot ser 

que la persona gran t’expliqui que co-

bra una pensió i que els seus fills sem-

pre li demanen que els hi pagui tot o 

que s’emporten els diners o que l’han 

fet anar al notari a signar documents… 

Això són indicadors de què pot estar 

passant alguna cosa que, després, cal-

drà comprovar professionalment fins 

a quin punt estem davant d’un cas de 

maltractament.

Un cop el fisioterapeuta el detecta, 

què ha de fer?

El més immediat és recopilar aquesta 

informació i contactar amb altres pro-

fessionals (de l’àmbit del treball social, 

de la salut, jurídic, policial, etc.) per 

contrastar aquesta informació que te-

nim. D’aquesta manera podrem com-

provar fins a quin punt d’altres perso-

nes que estan a l’entorn de la persona 

suposadament maltractada també te-

nen informació o alguna sospita i per-

què també, de manera conjunta, pu-

guem avaluar si hi ha maltractament 

i com hem d’actuar. Per tant, el més 

important és coordinar-nos amb altres 

professionals. Perquè abordar el cas 
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només des d’un sol àmbit professional, 

sigui quin sigui, ens condemna a què 

aquell abordatge del maltractament si-

gui un fracàs. Quanta més gent hi inter-

vingui, ja siguin professionals o veïns, 

entitats bancàries, etc., més possibi-

litats tindrem de tenir una informació 

fiable i acurada que ens permeti em-

prendre algun tipus d’actuació.

El fisioterapeuta té l’obligació de de-

nunciar davant d’aquesta mena d’ac-

tuacions?

El primer que hem de tenir clar és que 

tots els professionals tenen l’obligació 

de denunciar quan existeix un pre-

sumpte delicte. Aquí, però, també cal 

que tinguem clar que un 80 o 90% dels 

maltractaments que pateix la gent gran 

no estan qualificats com a delicte, però 

sí que són un maltractament. Això su-

posa que haurem de determinar clara-

ment quin és el maltractament, mirar si 

junt amb d’altres professionals podem 

fer algunes accions que hi posin fre, i 

només en cas que tot això no doni cap 

resultat i que allò sigui un presumpte 

delicte, haurem de fer el pas endavant i 

estaríem obligats a denunciar-ho. 

Per què ha de ser l’últim pas?

Perquè, molt sovint, si no has fet aquests 

passos previs, el jutjat no és la instància 

on tindran la solució al problema. Evi-

dentment, hi ha situacions molt greus, 

com pot ser un maltractament físic molt 

evident o com pot ser un espoli molt 

clar, que poden necessitar d’actuacions 

urgents i més decidides però, molt so-

vint, aquesta mena de maltractaments 

no es fan tan evidents a primera vista. 

També cal que tinguem en compte que 

quan una persona gran ha perdut la ca-

pacitat de decidir per ella mateixa, hi 

ha determinats mecanismes legals de 

protecció de la persona, com pot ser 

mesures cautelars o fer un procediment 

d’incapacitació, és a dir, que es poden 

fer els passos per tal que aquella perso-

na que no pot decidir per ella mateixa 

i pateix algun tipus d’abús sigui degu-

dament protegida mitjançant aquests 

recursos legals.
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APARTATA FONS

Més enllà de l’activitat formativa més visible, el Col·legi dedica esforços, 
cada any, a prestar un servei d’assessorament (fiscal, jurídic i laboral) per 
als col·legiats, sostenir una Borsa de treball o combatre l’intrusisme mit
jançant l’obertura d’expedients i la comunicació a Inspecció Sanitària. 
La Memòria del 2015 en recull les dades estadístiques més rellevants.

62 activitats formatives,  
298 ofertes de treball,  
724 consultes...
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Un total de 14 conferències, 24 cursos i 21 semina-

ris organitzats; fins a 298 ofertes de treball publi-

cades i 724 consultes ateses pels nostres assessors 

(fiscal, laboral i jurídic)... Aquestes són algunes de 

les dades que figuren a la Memòria del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya corresponent a l’any 

2015 i que es va presentar a l’assemblea celebrada 

el dimecres 15 de juny a la ciutat de Tarragona.

La Memòria evidencia clarament quines són les 

principals línies d’actuació del Col·legi d’uns anys 

ençà. Així, al llarg del 2015 van ser 62 les activi-

tats formatives que es van dur a terme, si sumem 

les conferències (14), els cursos (24), les jornades 

(3) i els seminaris (21). Una formació que, en el seu 

conjunt, va convocar 1.708 assistents, destacant els 

400 fisioterapeutes que van participar a la VI Jorna-

da de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica (cele-

brada a Barcelona el mes de novembre) i que, com 

és habitual els darrers anys, va incorporar tot un se-

guit de masterclass pràctiques en sessió de tarda. 

 62 Activitats formatives

 14 Conferències

 24 Cursos

 3 Jornades

 21 Seminaris
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APARTATA FONS

“Més enllà de promoure i facilitar que 

la formació dels col·legiats sigui un dels 

objectius que recullen els nostres esta-

tuts, des del Col·legi tenim més que 

assumit que es tracta d’una prioritat 

absoluta i és per aquest motiu que ja 

hem instaurat que les jornades siguin 

de caràcter gratuït per a tots els nostres 

col·legiats”, afirma el degà, Manel Do-

mingo. Aquesta filosofia es va traduir 

en les 1.455 places formatives que van 

ser bonificades per als col·legiats. 

En benefici directe dels seus represen-

tats, el Col·legi també mira de prestar 

un seguit de serveis de caire quotidià 

per als col·legiats. Així, el Col·legi dis-

posa d’assessories laboral, fiscal i jurídi-

ca a totes les demarcacions de Catalun-

ya. A aquest servei d’assessoria s’hi pot 

accedir físicament, mitjançant correu 

electrònic o via consulta telefònica. Al 

llarg de l’any 2015, aquests assessors 

van atendre un total de 724 consultes, 

de les quals 348 corresponien a l’àmbit 

fiscal, 321 al laboral i 55 van ser de tipus 

jurídic. Per concertar visita o realitzar 

consultes directes a qualsevol de les 

assessories de Catalunya, cal contactar 

amb el Col·legi per correu electrònic, 

per telèfon 93 207 50 29 o omplint el 

formulari web de cada assessoria.

Una altra dada destacada de l’activitat 

al llarg del 2015 té a veure amb la Borsa 

de treball del Col·legi, que va publicar 

un conjunt de 298 ofertes laborals, de 

les quals tan sols 7 provenien de l’es-

tranger. Del total d’ofertes rebudes, 

121 eren amb contracte laboral, 157 

per a prestació de serveis i 13 eren de 

voluntariat. La Memòria també recull la 

satisfacció per part dels col·legiats que 

han utilitzat aquest servei, atès que el 

100% ha trobat d’utilitat la informació 

facilitada i no dubten a recomanar-lo a 

la resta de col·legiats.

Consultes assessors 2015
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En un altre ordre de coses, el Col·le-

gi té com una de les seves principals 

prioritats la lluita contra l’intrusisme, en 

considerar que, actualment, el nostre 

col·lectiu és un dels més afectats per 

la pràctica de l’intrusisme professional, 

atès que són moltes les ofertes que, 

sense disposar de la qualificació ade-

quada, s’adrecen a qualsevol persona 

del carrer. És per aquesta raó que el 

Col·legi  gestiona un registre amb totes 

les notificacions i accions realitzades 

sobre casos d’intrusisme professional. 

En aquest sentit, al llarg de 2015, es van 

obrir un total de 43 expedients per in-

trusisme. En paral·lel, el Col·legi també 

ha establert mecanismes de comunica-

ció amb la Subdirecció General d’Ava-

luació i Inspecció d’Assistència Sani-

tària de la Generalitat de Catalu  nya per 

informar-los de les irregularitats que es 

detecten. Les notificacions a Inspecció 

Sanitària durant l’any passat van ser un 

total de 20.

Altres dades relatives al 2015 tenen a 

veure amb els ajuts concedits a la in-

vestigació i a la formació de postgrau 

i/o continuada, que van ser 24, cinc 

més que en l’any anterior. Pel que fa als 

ajuts formatius, es van elevar a 14.436 

euros mentre que els d’investigació van 

sumar 9.000 euros.  
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Podeu consultar aquestes dades a la 

Memòria 2015 del CFC a:

http://goo.gl/cdE6x4

maig-juny 2016  17

http://goo.gl/cdE6x4


APARTATNOSALTRES

La VI Jornada d’Abordatge Pràctic de 

Fisioteràpia en Geriatria –celebrada 

al CCIB de Barcelona– va convocar 

250 fisioterapeutes d’arreu de Cata-

lunya, disposats a seguir amb aten-

ció les ponències desenvolupades al 

llarg del matí i a participar en les mas-

terclass programades a la tarda. Les 

ponències, que van despertar un gran 

interès, sense excepcions, van anar a 

càrrec de Jordi Muñoz, Luis Soto, San-

dra Sancho, Jordi Pujol, Carles Salvadó 

i Juan Anaya.

En l’acte inaugural, el degà del Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya, Manel 

Domingo, va destacar la importància 

de la Fisioteràpia en geriatria, tot la-

mentant la poca atenció i inversió que li 

destina el sistema sanitari. En opinió de 

Domingo, “la Fisioteràpia en geriatria 

és una de les àrees més complexes que 

existeix i mereixeria un reconeixement 

més important”.

Pel que fa a les ponències, la primera va 

anar a càrrec de l’advocat Jordi Muñoz, 

especialista en els maltractaments a la 

gent gran. Muñoz (que és el president 

de l’Associació per a la investigació del 

maltractament a les persones grans) va 

destacar el paper important que els fi-

sioterapeutes poden tenir a l’hora de 

detectar aquesta mena de violència 

que, de vegades, és física però que, en 

d’altres casos, és social, psicològica o 

emocional. La seva intervenció va servir 

per informar els presents sobre què han 

de fer els professionals en detectar un 

maltractament, com han de reaccionar, 

amb qui s’han de coordinar i on cal fixar 

els límits de la intervenció.

Respecte a la intervenció de Carles 

Salvadó i Jordi Pujol, es va centrar en 

el “Procés comunicatiu amb la perso-

na amb demència”. En aquest sentit, 

tots dos fisioterapeutes van destacar 

la importància que tenen “les habilitats 

comunicatives dels professionals per 

identificar les necessitats reals de la per-

sona, cosa que ens permetrà sentir-la, 

reconèixer-la i ajudar-la en aquest pro-

cés d'interacció comunicatiu”.

En la seva ponència, el fisioterapeuta 

Luis Soto va parlar de “La dorsiflexió 

plantar com a valor de predicció en el 

risc de caiguda en les persones més 

grans de 65 anys institucionalitzades”. La 

Èxit de la 6a edició de la Jornada de Geriatria

18 Noticiari de Fisioteràpia 104



seva intervenció es va centrar en la hipò-

tesi que “un dèficit de dorsiflexió plantar 

podria ser predictiu del risc de caiguda i, 

en conseqüència, la seva avaluació po-

dria demostrar que, a menor dorsiflexió 

plantar, major risc de caiguda”.

“La incontinència urinària en geriatria” 

va ser el títol de la ponència que va 

de senvolupar la fisioterapeuta Sandra 

Sancho, especialitzada en uroginecolo-

gia i coloproctologia. Sancho va posar 

l’accent en el paper del fisioterapeuta 

geriàtric en quant a criteris d'inclusió, 

tractaments i teràpies grupals, i va posar 

damunt la taula assumptes com ara els 

horaris de micció, els protocols de bol-

quers, la ingesta líquida, la prescripció 

de fàrmacs, l’estrenyiment i les postures 

defecatòries, entres d’altres assumptes.

L’última jornada del matí va anar a 

càrrec de Juan Anaya, que va parlar de 

la "Dinàmica de sistemes i dignitat fun-

cional: enfocament ecològic de la neu-

rofisioteràpia en geriatria”. La seva in-

tervenció va consistir en aprofundir en 

les teories de Diversitat i Dignitat Fun-

cional i la seva aplicació en l'avaluació i 

tractament de persones amb patologia 

neurològica a partir de la maduresa.

Un cop acabades les ponències pro-

gramades i ja en horari de tarda, es van 

desenvolupar les masterclass previstes, 

a les quals hi van assistir la gran majoria 

dels inscrits a la Jornada. Les master-

class van anar a càrrec dels fisioterapeu-

tes que van participar en les conferèn-

cies del matí.
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APARTATNOSALTRES

Arran de les últimes investigacions 

publicades al voltant dels efectes ad-

versos derivats de l’ús de sabates amb 

rodetes per infants, el CFC ha volgut 

deixar ben clara la seva opinió al res-

pecte. La voluntat del CFC és evitar 

l’alarmisme i la sobrepreocupació de 

les famílies tot aprofitant l’ocasió per 

fer pedagogia i prevenció. L’efecte 

mecànic que té aquest tipus de calçat 

amb rodetes en el peu dels nens seria 

similar als efectes que tindria el tacó 

en el peu adult. De la mateixa mane-

ra que els fisioterapeutes aconsellem a 

la població general no fer un sobreús 

de les sabates amb tacó, també creiem 

convenient dosificar l´ús de les sabates 

amb rodetes en població infantil i juve-

nil, més encara si tenim en compte que 

estan en plena fase de creixement.

Pensem que és important incidir en 

l’educació, especialment en els pares, 

atès que són ells els que en última ins-

tància tenen l’última paraula per deci-

dir si els seus fills i filles han de portar 

o no aquest tipus de calçat a l’escola. 

Els pares fonamentalment han de sa-

ber dues coses. La primera, nosaltres 

entenem que estem parlant més aviat 

d’una joguina que no pas d’un calçat, 

per tant, de la mateixa manera que no 

portem patins en línia per estar per casa 

o a l’oficina, també recomanem que els 

nens i nenes no portin aquest calçat a 

l’escola. En segon lloc, els riscos per a 

la salut dels infants estan relacionats 

amb les caigudes i traumatismes di-

rectes (especialment si es fan servir 

en espais interiors on hi ha mobiliari) i 

a mig/llarg termini serien derivats del 

mal ús, abús i sobreús d’aquest calçat. 

Aquests problemes estarien relacionats 

principalment amb dolors a la zona dels 

metatarsos, dolors al taló o problemes 

musculars o tendinosos de la part pos-

terior del panxell pel fet de mantenir 

aquesta musculatura en posició massa 

Sabates amb rodetes?

Xerrades del CFC a les universitats catalanes

escurçada. Per aquest motiu aconse-

llem no utilitzar les sabates amb rode-

tes com a calçat de diari evitant així que 

els nens i nens les portin moltes hores 

al dia. Seria convenient fer-ne un ús lú-

dic, puntual, relacionat amb activitats 

d’oci o esbarjo a l’exterior, per exemple 

durant el cap de setmana. Utilitzant el 

calçat amb rodetes d’aquesta forma, 

entenem que evitem el risc de què els 

infants puguin tenir problemes de salut 

a la llarga.

Un any més, els membres del Depar-

tament Professional del Col·legi han 

dut a terme un cicle de xerrades sobre 

diversos àmbits de la professió a les 

universitats catalanes que ofereixen el 

Grau de Fisioteràpia. 

Aquestes xerrades tenen com a objec-

tiu acostar el món professional i el CFC 

als estudiants; la temàtica general gira 

entorn de les funcions, activitats i ser-

veis del Col·legi i les diferents oportuni-

tats de participació. També se’ls expli-

ca les diverses sortides professionals i 

s’aborden temes com els diferents àm-

bits de treball del fisioterapeuta, el món 

laboral, les contractacions i els conve-

nis, els tràmits bàsics per poder obrir 

una consulta o centre de Fisioteràpia i 

els tràmits per treballar a l’estranger. 

Aprofitem per agraïr a totes les univer-

sitats la seva acollida i implicació en la 

realització d’aquesta activitat.
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Al mes d’octubre celebrarem 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 de la qual ja us podem avançar alguns 

títols de les ponències.

Miguel López, fisioterapeuta que compagina la tasca assistencial amb 

la divulgació d'informació sobre salut, ens presentarà la xerrada "Infor-

mació sobre salut a Internet: més no és sempre millor". D’altra banda, 

Juan A. González, fisioterapeuta, professor i administrador del Blog Fi-

sioterapia, ens parlarà de l’"Ús professional, associatiu i en el Pràcticum 

de Fisioteràpia d'eines 2.0"; i Irene Garcia, fisioterapeuta domiciliària, 

ens acostarà la ponència "Fisioterapeuta i gent gran: relació en meta-

morfosi?". Tres noves incorporacions que, juntament amb Jorge Álvarez, 

s’afegiran a alguns dels companys que ja van participar en la primera 

edició de l’any 2012 i que va ser un autèntic èxit de públic i de repercus-

sió professional: Eduardo Fondevila i Raúl Ferrer. Sis fantàstics ponents 

que ens auguren un gran èxit. 

Al mes d’octubre tens cita amb la 
Fisioteràpia en xarxa

Us informen que el fins ara res-

ponsable de projectes per a la 

visió social de la Fisioteràpia 

del CFC, Sr. Rafel Nadal ha di-

mitit del seu càrrec per motius 

professionals. De la mateixa 

manera, el Sr. Nadal també 

deixa les seves funcions de vo-

cal de la Junta de Govern. 

Des del Col·legi volem fer-li 

arribar els nostres millors desi-

tjos en aquesta nova etapa i 

agraïr-li el seu treball constant 

per la Fisioteràpia i els fisiote-

rapeutes; gràcies per tot, Rafa!

Rafel Nadal deixa 
la Junta de Govern 
del CFC per motius 
professionals

V Jornada

FisioterApia TIC 2.0
1 d’octubre de 2016
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L’escola Girasol de la població rural 

de Montmajor va participar, el dia 12 

d’abril, en la campanya ‘Higiene Nasal: 

Noves recomanacions’ del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya.

Durant la tarda van participar primer 

els més petits, amb edats entre 3 i 7 

anys. Van realitzar un taller dinamit-

zat per una fisioterapeuta col·legiada, 

especialitzada en Fisioteràpia respira-

tòria i pediàtrica. Així doncs, els nens 

“van aprendre a mocar-se”. Tots ells 

van poder explicar la seva experiència 

quan s’han refredat i cadascun tenia el 

seu punt de vista únic i personal. 

Amb el suport de la presentació i 

la formació de la fisioterapeuta van 

fer un repàs pels diferents signes i 

símptomes així com van conèixer 

estratègies per disminuir l’excés de 

mocs. Van aprendre la millor manera 

d’eliminar els mocs i, finalment, com 

realitzar les dutxes nasals amb sèrum 

fisiològic, aigua marina o aigua tèbia 

amb sal. 

Tot van ser molt bons col·laboradors i 

participants de la xerrada. En acabar 

van arribar les mares de l’AMPA del 

col·legi (qui organitzava les xerrades) i 

els hi vam presentar d’una manera més 

àmplia el sistema respiratori del nen. 

Coneixent les bases del desenvolupa-

ment en el fetus, el nadó i després en el 

nen més gran, remarcant la diferència 

entre el nen i l’adult i prenent conscièn-

cia de la importància de prevenir infec-

cions i malalties majors. Elles també 

van poder explicar la seva experiència i 

compartir dubtes i maneres de fer. 

Com a conclusió, la jornada va tenir 

bona acollida, vam resoldre dubtes 

sobre la gestió dels refredats dels més 

petits i van aprendre les noves recoma-

nacions i estratègies per a una bona 

higiene nasal. 

Mari Rico
Fisioterapeuta pediàtrica 

Col. 08536

Xerrada sobre higiene nasal al Berguedà

El Grup de Mútues de Treball demana la 

col·laboració de tots els col·legiats per 

mirar de determinar amb fonament quin 

és el preu de cost d’una sessió de Fisio-

teràpia. Per fer-ho possible de manera 

rigorosa, el Grup ha encarregat a l’ACE-

FIC (Associació de Centres de Fisio-

teràpia de Catalunya) la redacció d’una 

enquesta exhaustiva, que els col·legiats 

podeu respondre anònimament tot 

contactant amb l’ACEFIC mitjançant 

aquest enllaç http://goo.gl/forms/bK-

zAkYDs7u. Com és natural, la informa-

ció serà tractada de manera plenament 

confidencial per part de l’ACEFIC.

Determinar quin és el preu de cost 

d’una sessió de Fisioteràpia és una 

informació bàsica i molt important a 

l’hora d’establir  amb garanties quins 

han de ser els honoraris mínims exigi-

bles en un conveni o en una negociació 

col·lectiva o particular. Alhora, és una 

informació imprescindible a l’hora de 

redactar un informe econòmic sobre 

l’estat de la professió i sobre quines 

són les vies que es poden explorar des 

de la legalitat vigent en la lluita contra 

la precarietat laboral i en la recerca 

d’un reconeixement adequat de la tas-

ca del fisioterapeuta. 

Quin és el preu de cost d’una sessió de Fisioteràpia? 
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El CFC i el Grup d’Interès de les Terres 

de l’Ebre van organitzar els dies 6, 7 i 

8 de maig el Curs introductori al trac-

tament de la disfunció de l’articulació 

temporomandibular, que es va realitzar 

a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

El professor, Leandro Gutman, va ofe-

rir una perspectiva fisioteràpeutica i 

odontològica per al diagnòstic i trac-

tament de les afeccions relacionades 

amb l’ATM. També es va fer un repàs de 

les estructures articulars i periarticulars, 

i de la biomecànica de articulació tem-

poromandibular, així com la manera de 

reconèixer les lesions i patologies més 

freqüents tant a nivell clínic com en una 

RMN i a valorar les amplituds articulars 

en diferents plans. El docent ens va en-

senyar tècniques de mobilització articu-

lar que ens serviran per al tractament 

de les disfuncions i també tècniques de 

control motor. En conjunt, els coneixe-

ments necessaris per analitzar els signes 

i símptomes per poder fer un diagnòstic 

precís i un tractament efectiu.

El GI de les Terres de l’Ebre organitza el Curs introductori al tractament de 
la disfunció de l’ATM a Tortosa

Els membres de Grup d’Interès agraïm 

la resposta satisfactòria dels nostres 

companys assistents al curs i la gran 

professionalitat i empatia del professor 

per fer molt didàctic i amè el curs.

Patrícia Rebull Pallarés

GI Terres de l’Ebre

Els dies 30 d’abril i 1 de maig es va 

celebrar a La Seu d’Urgell la primera 

formació a través del Col·legi de Fi-

sioterapeutes de Catalunya. Per es-

trenar-nos, ens va visitar Rafel Donat, 

presentant-nos un curs molt interessant 

on es va abordar la principal patologia 

cervical. Durant el curs es va fer èmfa-

si, especialment, en la importància que 

té valorar bé i entendre cada cas, atès 

que això determinarà l’enfocament te-

rapèutic. Aquesta qüestió, que sembla 

tan òbvia per a tothom, observem que 

a la pràctica diària no es duu a terme, 

i pot ser la causant del fracàs d’alguns 

tractaments dels nostres pacients. Així 

doncs, es va fer un bon repàs dels dife-

rents aspectes que cal tenir en compte 

a l’hora d’avaluar un pacient amb cervi-

càlgia, i es va donar també una bateria 

molt interessant d’exercicis que tots els 

assistents vam poder experimentar per 

tal de poder transmetre millor als nos-

tres pacients. Es va citar en tot moment 

l’evidència científica del contingut ex-

posat, aportant les darreres conclusions 

extretes dels estudis científics dels ex-

perts en la matèria.

A banda de la qualitat de la formació 

rebuda, destaquem el bon ambient que 

hi ha hagut durant el curs, on tots ens 

hem trobat molt a gust, i amb ganes de 

continuar aprenent. 

Agraïm moltíssim la participació de 

tot hom: alumnes i professor. Gràcies 

per fer possible entre tots que la for-

mació arribi amb més facilitat a tots els 

racons de Catalunya! Seguirem treba-

llant per atansar la formació al nostre 

territori, perquè estar ben formats és 

un punt clau en l’èxit de la nostra pro-

fessió i, per tant, en la salut de les per-

sones que tractem.

Grup d’Interès de l’Alt Urgell

Curs de cervicals a La Seu 
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Proves esportives i tallers d’estiraments a Girona

Enguany, la Secció Territorial de Girona 

del Col·legi de Fisioterapeutes ha dut 

a terme el projecte de realitzar tallers 

d’estiraments amb la intenció de di-

vulgar la Fisioteràpia i promocionar un 

esport saludable a les proves esportives 

on ha col·laborat. 

Ha tingut una gran acollida tant a la Jor-

nada de l’Esport Femení, realitzada el 

passat 8 de març, com a la Mitja Marató 

de Girona del dia 17 d’abril. En les dues 

proves esportives els/les fisioterapeutes 

col·legiades han realitzat sessions d’es-

tiraments, tant globals com analítics, 

depenent de la població a què anaven 

dirigits. També s’han donat consells de 

salut i s’ha explicat la importància que 

té posar-se en les bones mans de fisio-

terapeutes col·legiats.

La intenció dels tallers d’estiraments 

és que la Fisioteràpia pugui arribar a 

més gent a part dels esportistes, do-

nar la visió que els fisioterapeutes 

podem ajudar i intervenir no només 

fent massatges (com sempre se’ns ha 

pogut veure) sinó també en altres àm-

bits. Les proves esportives solen reunir 

població de totes les edats i sectors, 

tenint així un major impacte promocio-

nal entre:

• Les noves generacions, perquè 

de ben petits integrin que la Fi-

sioteràpia no són massatges o 

que no s’hi ha d’anar quan et le-

siones sinó també per prevenir. 

• Els més grans, per poder comba-

tre dolences que puguin presen-

tar a qualsevol nivell, no només 

a l’esquena, i per mostrar-los els 

diferents àmbits d’actuació que 

té la Fisioteràpia.

Podem concloure que aquesta iniciativa 

té bastant èxit entre la població, espor-

tistes i els fisioterapeutes participants, 

per la qual cosa tenim la intenció de 

continuar en aquesta línia.

Secció Territorial de Girona

Una nova app permet cercar els recursos per al tractament de malalties 
reumàtiques, vols inclourehi les teves dades?

La Liga Reumatológica Española, Aso-

ciación contra el Reumatismo (LIRE) ha 

desenvolupat una aplicació per a mòbi-

ls intel·ligents i tauletes que consisteix 

en un mapa interactiu que permet, tant 

a pacients com a professionals, ubicar 

fàcilment els recursos disponibles (pro-

fessionals, assistencials o d’instal·la-

cions) per al tractament de les malalties 

reumàtiques en una àrea determinada. 

Si estàs interessat en què les teves da-

des o centre estigui inclòs en el mapa 

d’aquesta nova app pots fer-ho a  

www.reumappa.es

També et pots informar del desenvo-

lupament del projecte a www.lire.es/

proyectos-lire/mapa-de-recursos/
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El recent grup de treball constituït al 

CFC de Fisiomarxa nòrdica es va reunir 

a l’hospital Sant Rafael, aquest passat 

21 d’abril, per posar en comú tota la 

publicació científica editada sobre mar-

xa nòrdica en relació als diferents pro-

blemes de salut com ara la fibromiàlgia, 

Primera reunió de treball del GT de Marxa nòrdica 

el limfedema, la lumbàlgia crònica no 

específica, les cardiopaties, el Parkin-

son o l’MPOC, entre d’altres. 

La intenció d’aquesta trobada era 

seguir el cronograma establert per 

vincular, divulgar i promoure propera-

ment la marxa nòrdica entre el col·lec-

tiu professional i fomentar científica-

ment els beneficis d’aquesta activitat 

física amb la construcció futura d’un 

manual de Fisioteràpia i marxa nòrdica 

per a fisioterapeutes.
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Rafel Donat
Coordinador del Grup de Treball de Marxa Nòrdica Fisioterapèutica

Qui sóc? 

Sóc en Rafel Donat, tinc 41 anys, em-

pordanès de naixement i bagenc 

d’adopció des de fa ara 16 anys. Sóc 

pare de dos nens fantàstics que es 

diuen Marc i Roger i marit d’una dona 

encantadora que es diu Violeida, que 

un dia a Manresa ens vàrem trobar, ella 

venint des de l’Havana i jo de l’Empor-

dà, per construir el que és una havane-

ra que ens porta viatjant plegats ara ja 

fa més de 10 anys. Sóc un apassionat 

del mar, del bàsquet, de la novel·la ne-

gra i de la música en general. M’agra-

da molt el fet de poder ajudar els al-

tres i de compartir coses constantment 

amb la voluntat d’ensenyar i aprendre 

al mateix temps; potser per això m’he 

dedicat voluntàriament a la coopera-

ció internacional des de petit fins no fa 

massa; i professionalment, al món de 

la salut i al món del ensenyament des 

de que l’any 1996, em vaig diplomar a 

Blanquerna com a fisioterapeuta. Sóc, 

des de sempre, un emprenedor que 

creu i sap que quan una porta es tanca 

és l’oportunitat per obrir-ne una altra. 

El meu doctorat el 2014 potser sintetit-

za aquesta mentalitat: ”El E-Learning 

en la formación del voluntariado de fi-

sioterapia en cooperación internacio-

nal. Diseño e implementación de un 

modelo formativo”.

Què faig? 

Sóc professor dels estudis de Fisio-

teràpia de la Fundació Universitària del 

Bages des de fa 16 anys. Sempre he 

combinat la vocació docent amb l’assis-

tencial treballant, dins aquest període, 

en diferents llocs amb mútues i privats. 

Des de fa ara 2 anys porto el servei de 

Fisioteràpia dels Serveis de Salut COM 

de Manresa, on resideixo. Dins aquest 

procés assistencial dedicat a la patolo-

gia neuromusculosquelètica i esportiva 

mesclo el treball de Fisioteràpia indoor, 

dins del centre, amb treball dirigit fora, 

amb sessions de marxa nòrdica com a 

activitat física per acompanyar el pro-

cés de rehabilitació i restauració de la 

condició física perduda en diferents 

trastorns i patologies dins d’aquests 

àmbits. El fet de ser Instructor de Marxa 

Nòrdica i utilitzar aquesta activitat física 

com a eina terapèutica em va portar a 

formar part del Grup de Treball de Mar-

xa Nòrdica Fisioterapèutica de recent 

creació al CFC, un grup amb gent molt 

maca, professional i dinàmica que ani-

reu coneixent.

Què vull fer? 

En el meu horitzó professional hi ha 

molts projectes en marxa ara per ara. 

Vinculats a la universitat i a la recerca, 

està dur a terme el macroprojecte com 

investigador al voltant de les lesions 

del LCA i convertir, com a coordinador, 

el Treball Fi de Grau de Manresa, en 

un referent d’enllaç de les oportunitats 

que brinda la recerca entre el món aca-

dèmic i professional. Vinculats al món 

de la formació continuada, continuar 

ajudant a molts fisioterapeutes a ni vell 

estatal a millorar les seves capacitats 

de raonament clínic i diagnòstic en Fi-

sioteràpia a través de la formació con-

tinuada amb Fisiofocus, Fisioformación 

i d’altres empreses. Vinculat al món 

assistencial, seguir ajudant molts pa-

cients a poder fruir més de la seva vida 

des d’un punt de vista funcional mentre 

aprenc cada dia més de la seva expe-

riència vital amb el dolor i la discapa-

citat. Vinculats amb el Col·legi, seguir 

col·laborant amb l’assessoria de recer-

ca, la Comissió de NME i potenciar i 

divulgar tot el que la marxa nòrdica pot 

aportar a la Fisioteràpia com a activitat 

física dins la malaltia i el manteniment 

actiu de la salut.

Salut, família, amics... i rialles; sense 

ells per a mi tot és efímer i res m’és 

possible. Molta marxa companys!!  

Moltes gràcies i fins la propera.
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Formació continuada a la SCBF

El 6 de maig es va inaugurar la III Jor-

nada Interhospitalària amb gran parti-

cipació i qualitat de les ponències. La 

inauguració de la Jornada la va realit-

zar la nostra presidenta, la Sra. Montse 

Nuevo, i la moderació de la Jornada la 

va realitzar la Sra. Elena Montiel, fisio-

terapeuta de l’Hospital de Sant Pau. La 

Jornada va comptar amb tres taules de 

gran nivell.

La primera taula portava per nom 

“Abordatge de pròtesi d’espatlla” i el 

Dr. Carles Torrents, adjunt de l’Hospi-

tal del Mar ens va parlar de “Pròtesi 

anatòmica vs pròtesi invertida: indica-

cions i abordatge quirúrgic”.

Va explicar-nos que els pacients que 

tinguin  una ruptura de manegot de 

rotatoris seran els candidats per a 

pròtesis invertides. Com a resultats, 

les pròtesis invertides donen menys 

problemes en l’àmbit quirúrgic però 

donen menys funcionalitat en compa-

ració amb els resultats de la pròtesi 

anatòmica, que són molt millors; però 

aquests resultats només serveixen si 

estan ben indicats.

Com a conclusions, en les pròtesis in-

vertides, tot i que tenen bon resultat en 

quant a dolor i moviment de flexió, el 

moviment de rotació es veu limitat i és 

el gran handicap per a la millora d’au-

tonomia en la gent gran, per poder rea-

litzar bé les seves AVD. 

El Sr. Lluís Puig, responsable de Fisio-

teràpia de l’Hospital Esperit Sant ens 

va parlar sobre el “Tractament de Fisio-

teràpia en els diferents tipus de pròte-

sis d’espatlla”.

Va realitzar un repàs en el tractament de 

Fisioteràpia tant de pròtesis invertides 

com de pròtesis anatòmiques. Com a 

consideracions a tenir en compte, quan 

es col·loca una pròtesi anatòmica hau-

rem de respectar molt els equilibris de 

forces; tant en el pla sagital de la flexió 

com en el pla horitzontal de les rota-

cions. A destacar que hem de deixar un 

temps d’immobilització en el cas de les 

pròtesis postfractura, que s’haurà de 

respectar, i que no podem ser exigents 

amb les rotacions d’entrada perquè 

sinó facilitem la cicatrització.

En les pròtesis invertides, l’element 

principal és el deltoide i les rotacions 

les haurem de treballar de manera di-

ferent. Els tres punts clau per al trac-

tament de les pròtesis invertides són 

l’acromioclavicular, l’escapulotoràcica i 

la relaxació de pectoral. El repte princi-

pal és aconseguir les rotacions de cara 

a l’autonomia del pacient.

La segona taula “Atenció intermèdia 

al pacient amb accident vascular cere-

bral” on la Dra. Laura Mònica Pérez, 

metge al Parc Sanitari Pere Virgili ens 

va parlar sobre “Organització o factors 

clau en recuperació”.

Va explicar-nos que la recuperació de 

l’ictus és un procés bastant complex 

que depèn de diversos factors, com 

de l’equip multidisciplinari, sempre in-

cloent-hi la família. Hi ha molta variabi-

litat en el tractament, però l’important  

són uns objectius comuns i realistes i 

centrats en el pacient.

A continuació, l’exposició “Abordatge 

de Fisioteràpia” va venir de la mà de 

la Sra. Anna Barrios, fisioterapeuta del 

Parc Sanitari Pere Virgili.

Ens va explicar l’abordatge del tracta-

ment de Fisioteràpia davant d’un pa-

cient amb ictus amb estratègies que 

s’hauran de modificar segons l’evolució 

del pacient. Va donar molta importància 

al guany de l’equilibri per millorar la fun-

ció, la marxa i l’activitat i participació.

Com a concepte a destacar, dir que la 

postura estàtica durant el decúbit late-

ral homolateral de la part hemiplègica 

ens ajuda a millorar la propiocepció i, 

sobretot, l’equilibri i evitar espatlles 
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doloroses, que costen molt de reequili-

brar i millorar el dolor. Treballar la cons-

ciència de la part lesionada i no reforçar 

la part sana per evitar, des del principi, 

una hiperactivitat d’aquesta. 

Ens va parlar sobre la robòtica de les 

seves millores i actualitzacions que ens 

proporcionen nous reptes de tracta-

ment, però hi ha mancances, a vega-

des, amb el  finançament. 

L’última taula de la Jornada portava el 

nom de “Rehabilitació integral del pa-

cient cremat”. La Sra. Silvia López i la 

Sra. Eva Santacreu, fisioterapeutes del 

HU Vall d’Hebron van exposar “La Fi-

sioteràpia en una Unitat de Cremats.”

Ens van parlar del tractament de Fisio-

teràpia en la fase aguda, que consisteix 

en un tractament preventiu que es di-

videix en tres parts: la part preempelt, 

una fase d’immobilització de 5-7 dies i 

la fase postempelt. Van destacar la im-

portància de les regles d’or, del tracta-

ment de Fisioteràpia davant d’aquests 

pacients, que ha de ser el menys dolo-

rós possible, que les mobilitzacions han 

de ser lentes, suaus, progressives i amb 

el màxim recorregut possible i la pauta 

de tractament s’ha de realitzar tres cops 

al dia. I molt important que s’ha de mo-

tivar, explicar i involucrar el pacient.

Destacar el tractament en la fase cròni-

ca on ens van explicar la importància de 

la mobilització en la fase de proliferació 

en la qual es comença la retracció cutà-

nia. Amb el tractament de Fisioteràpia 

el que es busca és blanquejar la pell 

tant amb el massatge com amb postu-

res mantingudes amb estiraments en 

contra de la retracció. 

La següent comunicació d'aquesta tau-

la va ser “La importància de la Teràpia 

Ocupacional en el pacient cremat”, 

per la Sra. Laura Grossi, terapeuta ocu-

pacional del HU Vall d’Hebron.

Ens va explicar que durant la fase agu-

da és molt important que es doni una 

fase d’immobilització amb les ortesis 

per tal d’evitar deformitats i retrac-

cions, les fèrules ens proporcionen 

una millora de la mobilitat global i 

normalització de la sensibilitat. Du-

rant la fase de regeneració, destacar 

la importància de la pressoteràpia per 

allisar i estovar les cicatrius i per acon-

seguir una bona alineació de les fibres 

de col·lagen. 

Va ser una jornada molt participativa 

per part dels assistents i la qualitat de 

les ponències va ser extraordinària.

Properes activitats de la SCBF: 

13 i 14 d’octubre
Monogràfic: Actualització en l’exploració física  
de la unitat pelvifemoral
Ponent: Sr. Pedro Rubio

21 d’octubre

Sessió conjunta de la SCBF i  
de la SC de Medicina de l’Esport

27 d’octubre

Sessió científica: El paper del sistema d’alarma  
dins de la percepció dolorosa
Ponent: Sr. Aimar Orio

25 de novembre

Taller precongrés

26 de novembre

XII Congrés de la SCBF 

Els socis de la SCBF compten amb accés gratuït a totes les 
sessions científiques, tallers, jornades i descomptes a congres-
sos, seminaris i cursos que organitzem. També gaudeixen dels 
avantatges que comporta pertànyer a l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i Salut de Catalunya i Balears.

Si voleu més informació, podeu consultar la nostra web  
www.scfisioterapia.cat, seguir-nos a les xarxes social Facebook 
a www.facebook.com/SocietatCientificaDeFisioterapia  
i al Twitter @SCBF_Scientific.
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Sortides en família a l’estiu

L'estiu és possiblement l'època de 

l'any en què més ve de gust sortir; la 

temperatura és agradable, els dies són 

més llargs, les presses ja no existeixen 

i, sobretot, molts aprofitem per gaudir 

del temps lliure.

Durant les vacances qualsevol opció 

per fer ens encaixa. La millor, deixar-se 

portar per la família i amics al lloc on els 

vingui de gust.

Una opció molt recomanable, ideal 

per passar un dia envoltat d'amics en 

un entorn agradable, és visitar un parc 

aquàtic i és evident que si et trobes a 

prop de Barcelona una bona opció és 

Illa Fantasia.

A pocs quilòmetres de Barcelona, Illa 

Fantasia és un espai únic per visitar a 

l'estiu, des del 6 de juny a mitjans se-

tembre, el parc obre les seves portes 

oferint una magnífica alternativa per a 

una sortida en família. De dilluns a diu-

menge -sense importar que sigui festiu- 

podrem trobar aigua, música i diversió.

Es tracta d'un parc en què els seus 22 

tobogans i les 3 macropiscines fan les 

delícies de qualsevol nen o nena que 

tingui ganes de passar-s'ho 

bé, però la seva gran zona 

de pícnic amb barbacoes 

entusiasmarà també els pa-

res i mares.

Hi trobaràs restaurants de tot tipus 

perquè no t’hagis de preocupar pel 

menjar, fins i tot tenen un supermercat 

en el qual pots disposar de pa calent 

cada 30 minuts. I si encara en vols més, 

vine a gaudir d'una barbacoa en un 

dels pocs llocs on està permès aquest 

tipus de pràctiques a l'estiu. 

El dia és genial, però Illa Fantasia és 

l'únic parc aquàtic que també obre a 

les nits per a les famílies, i el millor de 

tot és que et regalen l'entrada per en-

trar-hi quan hi véns de dia.

No hi ha res més a dir; ara únicament 

toca esperar que arribi la calor per 

sortir a gaudir.

20% de descompte
Juny, juliol i setembre
(col·legiat + 3 acompanyants)

10% de descompte
Agost
(col·legiat + 3 acompanyants)

50% de descompte
11, 12, 18 de juny i 3 i 4 setembre 
(dia especial del col·legiat)
(col·legiat + 3 acompanyants)

Descomptes per a col·legiats:
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En una tarda grisa i humida de febrer, 

com totes les de l’hivern londinenc, 

la senyora Wilkins, que fullejava The 

Times, es va trobar aquest anunci sor-

prenent: «Per a amants de les glicines 

i la llum del sol. Es lloga petit castell 

italià medieval a la riba del Mediterra-

ni durant el mes d’abril amb servei in-

clòs.» I per uns instants es va imaginar 

a la Riviera italiana, lluny de la boira i, 

sobretot, lluny del seu marit!

Un castell italià. 

Quatre angleses. 

I només trenta dies, 

però d’un abril prodigiós.

Un abril prodigiós
Autor: Elizabeth von Arnim
Editorial: Viena Edicions
Col·lecció: El cercle de Viena, 54

Un mes i mig després, quatre angle-

ses que formaven un grupet ben es-

trambòtic van arribar a San Salvato-

re, on no trigarien gaire a despertar 

a l’escalf de la primavera, cadascuna 

a la seva manera, i a redescobrir una 

emoció que feia anys que tenien ben 

enterrada: la joia d’estar vives i sen-

tir-se lliures… Una experiència que 

produiria canvis insospitats a les se-

ves vides.
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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

CFC
ClubBenvingutsal


