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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
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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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Fisioteràpia per als refugiats sirians

Entrevista a Brian Mulligan

Aprovat l’estat de comptes del 2015

Fisioteràpia solidària i necessària



OPINIÓ

És el cas de la Federació d’Entitats de 

Persones amb Discapacitat Física (Fe-

deració ECOM), amb la qual mantenim 

un acord i que permet atendre perso-

nes amb disfuncions diverses que ne-

cessiten Fisioteràpia al Baix Llobregat 

i que no hi poden accedir per falta de 

recursos. O és el cas també de Fisios 

Mundi, una ONG que des de fa més de 

15 anys forma en Fisioteràpia als treba-

lladors de la Fundació Vicente Ferrer 

(FVF) a Anantapur (Índia), amb l’objec-

tiu que aquests terapeutes tinguin les 

eines per poder portar a terme la seva 

tasca dins d’una població amb greus 

discapacitats i pocs recursos. Nosaltres 

hi donem suport convençuts que el 

prestigi de la professió també es juga 

en el terreny de la solidaritat amb els 

que més ho necessiten. 

ríssim: “quan hi ha conflictes i crisis hu-

manitàries grans com l’actual, tothom 

té clar que calen metges i infermeres 

però, sovint, pensem poc en la gran 

utilitat que pot tenir la presència de 

fisioterapeutes, com a col·lectiu sani-

tari”, afirma. “Crec que ni els fisiotera-

peutes som conscients de fins a quin 

punt podem ser d’utilitat quan hi ha 

urgències humanitàries com les que jo 

he vist a Idomeni”, afegeix.

Des del Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya pensem que la reflexió és 

pertinent. Desgraciadament, sovint és 

molta la gent que segueix associant la 

Fisioteràpia a una pràctica de salut que 

és un luxe. Però la Fisioteràpia és una 

necessitat sanitària per a moltes perso-

nes, siguin pobres o riques, arreu del 

món. L’accés a la Fisioteràpia no ha de 

ser vista com un plus sanitari tan sols 

per a persones que s’ho poden per-

metre. És per això que des del Col·legi 

de Fisioterapeutes portem un temps 

col·laborant amb entitats que han com-

près que la Fisioteràpia no és cap luxe, 

i que en aquest sentit impulsen una im-

portant feina solidària tant lluny com a 

prop de casa. 

Fisioteràpia solidària 
i necessària
Gabriel Liesa. Secretari

En aquesta edició del Noticiari de Fi-

sioteràpia us presentem (entre d’altres 

temes d’interès) la història de l’Albert 

Rodríguez Torrijos, un col·legiat que el 

passat mes de maig es va trobar que 

era l’únic fisioterapeuta que hi havia 

en tot el camp de refugiats d’Idomeni, 

al nord de Grècia. L’únic fisioterapeuta 

en un camp de refugiats, ara ja desa-

llotjat, tristament cèlebre, on hi havia 

en aquell moment 11.000 persones 

concentrades. 

L’Albert formava part d’una expe-

dició organitzada per l’entitat “Aju-

dem, Ayudamos, Help”, que s’hi va 

desplaçar per transportar material de 

primera necessitat recollit a l’Hospi-

tal Clínic de Barcelona, però des del 

moment que va trepitjar Idomeni es va 

adonar de fins quin punt la seva feina 

com a fisioterapeuta podia tenir sen-

tit de manera immediata. Tractant-se 

de refugiats que havien fet milers de 

quilòmetres fugint de la guerra, la 

persecució i la misèria, no costa gaire 

d’entendre que les necessitats de Fi-

sioteràpia li sortien al pas en cadascu-

na de les tendes en les quals entrava. 

Així que l’Albert Rodríguez ho té cla-
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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



APARTATEL TEMA DEL MES

Aprovat l’estat de comptes del 2015  
amb un superàvit de 81.474 euros

La presentació de la Memòria d’Activitats i l’estat de 
comptes van ser els principals punts de l’ordre del dia de 
l’assemblea ordinària celebrada a la ciutat de Tarragona. 
Les assemblees del Col·legi de Fisioterapeutes segueixen 
celebrant-se de manera itinerant arreu de Catalunya.
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La 39a Assemblea Ordinària del Col·le-

gi de Fisioterapeutes de Catalunya 

-celebrada a Tarragona el passat 15 de 

juny- va servir per presentar la Memòria 

d’Activitats de l’any 2015 i per donar el 

vistiplau a l’estat de comptes de l’exer-

cici anterior, que es va tancar amb un 

balanç positiu de 81.474 €. Els col·le-

giats presents a l’assemblea, i a propos-

ta de la Junta de Govern del Col·legi, 

van acordar que aquest balanç positiu 

es destini a una bossa per fomentar 

l’activitat formativa, que és una de les 

prioritats de la institució.

L’assemblea va començar, tal com es-

tava previst, amb la presentació de la 

Memòria d’Activitats del 2015, que va 

anar a càrrec del degà del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya, Manel 

Domingo. El degà va destacar l’aposta 

per la qualitat de les activitats formati-

ves que s’organitzen des del CFC i l’es-

forç econòmic que es du a terme per 

tal que la formació sigui d’accés gratuït 

per a tots els col·legiats del CFC. En pa-

raules de Manel Domingo, “partim de 

la base que la formació de qualitat no 

ha de ser un luxe per a ningú, i és per 

això que totes les activitats formatives 

del 2015 ja van resultar gratuïtes per als 

col·legiats, i la idea és que segueixi així 

d’ara en endavant”. L’actual Junta de 

Govern del Col·legi entén que “la for-

mació s’emmarca en el paquet bàsic de 

serveis individuals que el Col·legi ofe-

reix pel simple fet de formar-ne part, 

com pot ser l’assegurança de Respon-

sabilitat Civil o l’atenció per part dels 

assessors col·legials, per esmentar-ne 

alguns”, va afegir. 

D’aquí que algunes de les dades més 

destacades de la Memòria d’Activitats 

del 2015 siguin els 1.708 fisioterapeu-

tes que van participar en alguna de les 

62 activitats formatives del Col·legi, tot 

destacant els 400 fisioterapeutes que 

van assistir a la VI Jornada de Fisioterà-

pia Neuromusculosquelètica (celebrada 

a Barcelona el mes de novembre) que 

va incorporar tot un seguit de master-

class pràctiques en sessió de tarda. La 

gratuïtat de les jornades per als col·le-

giats del CFC es va traduir en les 1.455 

places formatives que van ser bonifica-

des per als col·legiats. 

Altres dades destacades de la Memòria 

de l’any passat –i que parcialment ja us 

vam destacar en l’anterior Noticiari- 

van ser: les 724 consultes ateses pels 

assessors del Col·legi (348 de l’àmbit 

fiscal, 321 del laboral i 55 de tipus ju-

rídic; les 298 ofertes laborals rebudes i 

publicades a la Borsa de Treball, i els 

43 expedients per intrusisme oberts al 

llarg de l’any passat.

Pel que fa a l’estat de comptes apro-

vat, el pressupost del 2015 va comptar 

amb uns ingressos finals d’1.651.506,94 

€, la major part dels quals responen a 

les quotes ordinàries. En la seva inter-

venció davant els col·legiats, el treso-

rer del Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya, Ramon Aiguadé, va desta-

car el superàvit de 81.474 € amb el qual 

es va tancar l’any, fruit de la diferència 

entre els ingressos (d’1.651.506,94 €) i 

la despesa final (d’1.591.271,06 €). La 

proposta de destinar aquest superà-

vit a futures activitats formatives va ser 

aprovada per majoria absoluta, amb 

una abstenció d’un col·legiat que pro-

posava destinar part d’aquesta inversió 

a la Patronal de petits i mitjans centres 

de Fisioteràpia. Aquesta proposta va 

ser desestimada i el degà del Col·legi 

va raonar la impossibilitat legal que té 

el Col·legi de destinar fons propis de 

manera directa a entitats com poden 

ser agrupacions de centres de Fisio-

teràpia o patronals.

La intenció de la Junta de Govern del 

Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya és seguir fent les assemblees 

col·legials de manera itinerant arreu 

del territori de Catalunya. La pròxima 

assemblea, en la qual s’ha d’aprovar 

el pla estratègic de cara a l’any que ve, 

tindrà lloc a la seu central de Barcelona 

a finals d’any, mentre que l’assemblea 

del mes de juny del 2017 se celebrarà a 

la ciutat de Lleida. 

Memòria
2015

Podeu consultar la  

Memòria 2015 del CFC a:

http://goo.gl/cdE6x4
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APARTATPERSONATGE

El neozelandès Brian Mulli-
gan és una veritable institució 
de la Fisioteràpia mundial 
com a creador del concep-
te que du el seu nom i que 
té com a fonament la Mo-
bilization With Movement. 
En aquesta entrevista –que 
li vam fer arran de la seva 
presència a la VII Jornada 
Neuromusculosquelètica del 
Col·legi, a Barcelona-, ens ex-
plica l’origen i l’evolució del 
Concepte Mulligan, i mostra 
el seu entusiasme per la terà-
pia manual. 

“Vaig descobrir el Concepte Mulligan 
gairebé per casualitat”

Brian Mulligan. Creador del concepte Mulligan.

Com va néixer el concepte Mulligan? Quina és la seva història?

És una història que m’encanta explicar… Molts anys enrere, a 

Nova Zelanda, jo era responsable de l’ensenyament de terà-

pia manual d’un postgrau i era habitual que expliqués tots 

els procediments de mobilització de les articulacions, i també 

vaig ensenyar mobilitzacions de les cervicals. Recordo que, 

un bon dia, una noia em va venir a veure perquè s’havia fet 

un esquinç interfalàngic al dit jugant a bàsquet, el tenia molt 

vermell i inflat, i no el podia moure.
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I com va anar?

En aquell moment, la primera cosa que 

vaig fer va ser aplicar-li ultrasons sub-

aquàtics perquè creia que la podria 

ajudar amb el tema circulatori i des-

prés li vaig fer totes les tècniques que 

jo estava ensenyant. La primera de les 

tècniques que vaig fer servir va ser, de 

fet, una tracció, amb l’assumpció que si 

tens una articulació que no pots mou-

re i pots separar les dues parts, pot ser 

que es comenci a moure de nou... Enca-

ra recordo la primera vegada que vaig 

aprendre a fer traccions amb el meu 

mentor Freddy Kaltenborn, que m’ho 

va ensenyar tot. Ell feia traccions durant 

un o dos segons i anys més tard les trac-

cions que feia ja duraven tres o quatre 

segons... Tres anys més tard van passar 

a durar-ne deu, de segons. 

Tornem a la pacient de l’esquinç inter-

falàngic...

Recordo que vaig fer tracció sobre el 

dit de la noia durant deu segons i li 

vaig preguntar com estava. Immediata-

ment, ella em va dir que no havia millo-

rat gens. Vaig agafar-li novament el dit 

i li vaig fer una maniobra de lliscament 

a la falange afectada. Després de fer-

ho unes quantes vegades, li vaig tornar 

a preguntar si podia moure el dit i em 

va tornar a respondre que no, i la veri-

tat és que estava una mica enfadada. 

I què va fer aleshores?

Vaig tornar a agafar-li el dit i vaig fer-li 

un moviment passiu. Recordo que en 

aquells moments vaig pensar que no 

ho hauria d’haver fet perquè la noia 

va fer un crit molt fort, molt... I va ser 

a partir d’aquell crit que vaig començar 

a acompanyar el moviment i ella de se-

guida em va dir: “escolti, això no em fa 

mal”. La veritat és que no sé què em va 

portar a fer aquell acompanyament del 

moviment. Vaig preguntar-li si podia 

doblegar el dit mentre jo l’hi aguanta-

juliol-agost 2016  9



APARTATPERSONATGE

va, i em va dir que sí: “el puc doblegar!” 

Recordo que jo li vaig respondre: “és 

clar que el pots doblegar, t’he fet una 

tècnica que faig servir habitualment!”.

Cosa que no era certa, és clar?

És clar que no... Jo estava al·lucinat. Te-

nia al davant un dit que no responia a cap 

de les tècniques que jo ensenyava i que 

amb un moviment simple, vaig aconse-

guir que la noia el pogués flexionar sen-

se cap mena de dolor! Podríem dir que 

aquest va ser el meu primer ‘miracle’.

Aquest és l’origen del Mètode, però 

com va continuar el seu desenvolupa-

ment?

En arribar a casa l’hi vaig explicar a la 

meva dona, i no s’ho podia creure. Vaig 

estar pensant tota la nit en com ho ha-

via fet, i l’única explicació possible que 

vaig poder trobar era que hi devia ha-

ver una mala posició articular que, en 

corregir-se, no causava dolor, cosa que 

ens havia permès retornar el moviment 

a l’articulació. Aquest va ser, per a mi, 

l’inici de la MWM (Mobilization With 

Movement) perquè va ser aleshores 

que em vaig preguntar si allò que havia 

fet podia ser que funcionés amb altres 

articulacions. I vaig començar a pro-

var-ho, de manera que cap a l’any 1990, 

ho havia provat amb absolutament to-

tes les articulacions del cos. Van ser uns 

anys fantàstics. 

Devien ser molts anys d’experimenta-

ció i diagnosi? 

He d’admetre que hi ha gent que em va 

ajudar amb la diagnosi. Hi havia un doc-

tor fantàstic anomenat James Cyriax 

que ajudava els fisioterapeutes i ens do-

nava molt suport. Ell ens va ensenyar el 

massatge transvers profund, també feia 

manipulacions i era molt bo diagnosti-

cant. Cyriax sempre deia: “el dolor és 

allà on fa mal”, és a dir, si tens mal a la 

part alta del braç, pot venir de l’espatlla, 

del coll, però el dolor en la falange d’un 

dit, no ve del coll o de l’espatlla: és allà, 

al dit, on hi ha el problema. I jo em mira-

va el canell, per exemple, pensant que 

allà hi havia una gran quantitat d’ossets 

i em preguntava què passaria si els re-

posicionéssim. Es notaria la diferència? 

I va decidir provar-ho...

Vaig començar a experimentar-ho i vaig 

obtenir resultats... El que vaig descobrir 

és que per a la majoria d’articulacions 

del cos, si el que jo estava aprenent 

estava ben indicat, era possible trobar 

una via sense dolor. Com a fisioterapeu-

ta, podia trobar una mobilització amb 

moviment no dolorosa! Buff! Allò va 

canviar la meva percepció, perquè fins 

aleshores el que li dèiem al pacient era 

“no pain no gain” (sense dolor no hi ha 

millora), i no era cert. El meu enfoca-

ment pel que fa a la teràpia manual va 

canviar en aquell moment.

El procés de descoberta devia ser molt 

excitant per a vostè...

Moltíssim. Pensi que jo vaig començar 

a estudiar Fisioteràpia per casualitat 

i també va ser per casualitat que vaig 

descobrir la Mobilització amb Movi-

ment... Sóc una d’aquelles persones 

afortunades que hi ha al món. 

Com ha canviat la Fisioteràpia en els 

últims 50 anys? Què és el que més l’ha 

sorprès?

El que més ha canviat és el coneixe-

ment, l’aprenentatge. Ara, els estu-

diants aprenen molt, és cert, perquè la 

majoria del professors són ‘acadèmics’. 

Però, per exemple, a Nova Zelanda, si 

només ets ‘acadèmic’ no toques un pa-

cient. Així que crec que el que manca 

avui en dia és habilitat manual. Fa anys, 

a cada estat d’Austràlia, hi havia post-

graus de teràpia manual; ara, en canvi, 

només n’hi ha un a Perth. Hem deixat 

de fer servir les mans, i és una llàstima... 

És un tema cíclic: la teràpia manual té 

moments àlgids i moments en què no 

ho és tant.
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I vostè com ensenya?

La veritat és que miro d’ensenyar des de 

la confiança perquè allò que els explico 

i mostro als alumnes tarden dos minuts 

en veure si funciona o no, si està indi-

cat o no... A banda, hem d’aconseguir 

que el coneixement sigui el més obert 

possible. Aquest és ara el meu propòsit, 

vull que tothom tingui accés al que faig.

Quan és que vostè va començar a tre-

ballar? Als anys 50?

Sí, em vaig graduar al 1954. Era fantàstic 

perquè, en aquell moment, compartíem 

temari, exàmens i professors d’anato-

mia amb els estudiants de medicina... 

Allò em va donar un coneixement molt 

ampli del cos humà en la seva totalitat.
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APARTATA FONS

Fisioteràpia per 
als refugiats sirians

Aquesta és, a priori, la història personal d’un fisioterapeuta de Vilafranca 
del Penedès que respon al nom d’Albert però que, a poc a poc, ens permet 
reflexionar sobre la importància que pot tenir la Fisioteràpia en els llocs 
on hi ha crisis humanitàries. Una sola dada fa feredat: l’Albert Rodríguez 
Torrijos, a mitjans del maig passat, era l’únic fisioterapeuta que hi havia al 
tristament cèlebre camp de refugiats d’Idomeni.
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Es calcula que als camps grecs d’Ido-

meni, a Grècia, prop de la frontera amb 

Macedònia, hi havia, el mes de maig 

passat, més de nou mil refugiats proce-

dents, principalment, de l’actual guerra 

de Síria. Els camps, ara ja desallotjats, 

han estat notícia durant mesos i se n’ha 

parlat en tots els mitjans de comunica-

ció. D’aquí que el fisioterapeuta vila-

franquí Albert Rodríguez Torrijos, que 

treballa a l’Hospital Clínic com auxiliar 

sanitari i a una mútua de Vilafranca del 

Penedès, encara no es faci a la idea 

d’haver estat l’únic fisioterapeuta que 

hi havia, a mitjans del mes maig, quan 

ell hi va ser, en tots aquells camps que 

eren a vessar de persones fugitives dels 

seus respectius països.

L’Albert va fer cap a Policastro, al camp 

d’Eko just al costat d’Idomeni, en mis-

sió humanitària, formant part d’una ex-

pedició organitzada per l’entitat “Aju-

dem, Ayudamos, Help”, que va recollir 

material de primera necessitat a l’Hos-

pital Clínic de Barcelona al mes d’abril. 

Es tractava de portar als camps coses 

tan bàsiques com xampú, sabó per al 

cos i roba, repel·lent de mosquits, sos-

tenidors usats, mocadors de cabell i 

gorres, entre d’altres objectes. L’orga-

nització “Ajudem, Ayudamos, Help” és 

una associació sense ànim de lucre que 

s’ha creat arran de la crisi humanitària 

que s’està vivint en aquests moments 

a causa dels desplaçaments de fugitius 

de la guerra de Síria. Segons declara 

l’entitat en el seu propi web, “l’objectiu 

imminent és ajudar en tots els àmbits 

necessaris a tots aquells que fugen de 

les seves llars perseguits per la guerra. 

No obstant, el nostre projecte vol arri-

bar a qualsevol lloc del món on es ne-

cessiti ajuda immediata”.

L’Albert Rodríguez va anar a Idomeni 

plenament disposat a donar un cop de 

mà com a fisioterapeuta. Allò, però, que 

no podia imaginar-se és que els dies 

que va estar-se allà no tingués temps 

gairebé per a res més. Les necessitats 

el superaven. “El guia que teníem per 

moure’ns pel camp em va informar de 

seguida que allà no hi havia cap altre 

fisioterapeuta, amb la qual cosa i amb 

l’ajut d’un traductor ben aviat vaig co-

mençar a anar tenda per tenda a veure 

què podia fer”, explica l’Albert. A partir 

d’aquell moment ja no va parar quiet ni 

un moment.

La seva feina va consistir principalment 

“a donar pautes”. És a dir, conscient 

que les persones refugiades que allà hi 

havia no tenien possiblement l’atenció 

que requerien, “es tractava que apren-

guessin coses bàsiques que els perme-

tés millorar per ells mateixos, ja fos per 

qüestions tan bàsiques com ara passar 

del llit a una cadira de rodes”, explica. 

No obstant això, anant de tenda en 

tenda, va veure de tot en pocs dies:  hi-

pertròfies, atròfies, hipotonies produï-

des per metralla, paràlisis, malalties de 

l’aparell locomotor i, com no, persones 

molt cansades per la gran quantitat de 

quilòmetres que duien a les espatlles. 

Com a exemple de fins a quin punt la 

presència d’un fisioterapeuta era im-

portant a Idomeni, explica el cas d’un 

senyor gran que tenia problemes de 

mobilitat a les cames i que es passava 

el dia assegut a la seva tenda. No es 

movia, i ningú li prestava gaire aten-

ció. Així que l’Albert es va sorprendre 

que, ben a prop, hi hagués un camina-

dor que ningú no es mirava. “La meva 

feina, per tant, va consistir a portar-li 

aquell aparell, ensenyar-li a fer-lo anar 

i com havia de caminar, com havia de 

fer-ho per passar de la tenda al cami-

nador...”, explica . En pocs dies, aquell 

refugiat, no és tan sols que es despla-

cés amb el caminador oblidat, sinó 

que al cap d’una sola setmana ja havia 

començat a moure’s  tot sol amb l’ajut 

d’un bastó, aprofitant que als camps hi 

ha ben poca cosa per ocupar el temps. 

Tan senzill com un caminador.  

Així que l’Albert Rodríguez ho té clarís-

sim: “quan hi ha conflictes i crisis hu-

manitàries grans com l’actual, tothom 

té clar que calen metges i infermeres 

però, sovint, pensem poc en la gran uti-

litat que pot tenir la presència de fisio-

terapeutes, com a col·lectiu sanitari”, 

afirma. “Crec que ni els fisioterapeutes 

som conscients de fins a quin punt po-

dem ser d’utilitat quan hi ha urgències 

humanitàries com la que jo he vist a 

Idomeni”, afegeix.
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Èxit de la VII Jornada de Fisioteràpia 
Neuromusculosquelètica 

Al voltant de 500 fisioterapeutes van 

assistir a la VII Jornada de Fisioteràpia 

Neuromusculosquelètica, celebrada al 

Centre Convencions Internacional de 

Barcelona (CCIB - Fòrum). Organitzada 

pel Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-

talunya, la Jornada es va centrar aquest 

any en algunes de les tècniques i me-

todologies d’intervenció més influents 

en la història de la Fisioteràpia: les co-

negudes com les 5 ‘M’ (Maitland, Mulli-

gan, McKenzie, McConnell i Mézières).

La Jornada va començar amb la dis-

tinció com a col·legiat d’honor al fi-

sioterapeuta neozelandès Brian Mulli-

gan (creador del prestigiós Concepte 

Mulligan), que indiscutiblement va ser 

una de les figures del dia. La seva in-

tervenció, com a primer ponent de la 

Jornada, va generar una important ex-

pectació, atès que és l’impulsor d’un 

concepte d’avaluació i tractament que 

avui dia compta amb més de 50 pro-

fessors certificats en 22 països d’arreu 

del món. Mulligan va adoptar les tèc-

niques que ja existien als anys setanta 

i els va donar un nou enfocament, tot 

introduint moviment actiu per part del 

pacient mentre el fisioterapeuta aplica 

els seus exercicis. 

En paraules del degà del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya, Manel 

Domingo, l’edició d’aquest any de la 

Jornada ha representat “un gran es-

forç organitzatiu i una aposta per la 

qualitat de tots els ponents, amb la 

idea de ser respectuosos amb les tèc-

niques originals i la filosofia que hi ha 

al seu darrera”.

Seguidament, li va correspondre el 

torn al fisioterapeuta Juan Ramón Re-

villa, que va centrar la seva ponència en 

l’abordatge des del concepte Mézières 

del “Sistema estomatognàtic i regió 

orofacial: relació amb els trastorns 
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neuromusculosquelètics vertebrals”. 

Fins a les 14.00h es van succeir altres 

tres ponències: “El Mètode McKenzie: 

Mites i llegendes” (a càrrec de Pepe 

Guillart), “Embenat McConnell: una 

aproximació des de l’evidència” (David 

Saorín) i “La inestabilitat funcional de 

l'espatlla. Maneig i presentació clínica 

des del concepte Maitland” (a càrrec 

de Pieter Westerhuis).

La Jornada va continuar a la tarda amb 

un seguit de masterclass, de caràcter 

més pràctic, que van anar a càrrec 

dels ponents del matí i d’altres dos 

fisioterapeutes: Miguel Ángel Martí-

nez i Xavier Vericat. La masterclass de 

Martínez va dur per títol: “Fisioteràpia 

i running. Abordatge clínic del corre-

dor”, mentre que la de Xavier Vericat 

va tractar del “Raonament clínic per a 

la integració de les 4 ’M’ en l'abordat-

ge d'un cas clínic”.
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Memòria col·legial 2015 

Us comuniquem que a la XXXIX Assem-

blea Ordinària del passat 15 de juny, 

celebrada a Tarragona, es va presentar 

la Memòria 2015 en la qual es recullen 

les activitats col·legials del darrer any, 

dades referents al perfil del col·legiat 

català, anàlisis estadístiques extretes 

Memòria
2015

Ramon Aiguadé, tresorer del CFC, escollit vicepresident del CGCF

El Consejo General de Colegios de Fi-

sioterapeutas (CGCF) ha escollit un nou 

Comitè Executiu de resultes d’un pro-

cés electoral que ha estat avalat per una 

resolució del Tribunal Superior de Justi-

cia de Madrid (TSJM) posterior a la im-

pugnació presentada pels col·legis de 

fisioterapeutes de Madrid i Navarra, la 

qual, finalment, ha estat desestimada.

Així doncs el passat 11 de juny, el CGCF 

va procedir a realitzar un nou procés 

electoral mitjançant el qual, l’actual tre-

sorer del nostre Col·legi, Sr. Ramon Ai-

guadé, ha estat escollit vicepresident. 

El Sr. Aiguadé estarà acompanyat pel 

Sr. Miguel Villafaina, president; Sr. José 

Manuel Brandi, secretari general; Sr. 

Natalio Martínez, vicesecretari; Gusta-

vo Paseiro, tresorer, i Sr. David Rivera, 

vicetresorer. I com a vocals: Aurora Fer-

rer Cantón, Manuel López Viña i Jesús 

Reyes Cano.

Una postura correcta al volant contribueix a evitar lesions 
neuromusculosquelètiques

Els accidents de trànsit no ens deixen 

tan sols un gran nombre de morts, sinó 

també una elevada xifra de ferits. Des 

de la Fisioteràpia i a través del video-

consell del mes de juny recordem la 

necessitat mantenir una postura cor-

recta al volant per evitar accidents de 

trànsit i, a més, oferim diversos con-

sells per aconseguir una conducció 

segura i saludable. 

Així doncs recomanem subjectar el vo-

lant amb les dues mans i amb els pal-

mells situats a la part superior, col·locar 

el seient ni massa recte ni massa inclinat 

de manera que ens permeti tenir els 

braços i els colzes prou estirats, vigilar 

les vibracions del vehicle i les maniobres 

repetitives, a més d’aturar-nos cada hora 

i mitja i aprofitar-ho per exercitar i rela-

xar els braços, les cames i la zona cer-

vical. Altres recomanacions són no uti-

litzar el telèfon mòbil mentre conduïm, 

no ingerir alcohol o drogues, posar-se el 

cinturó de seguretat o ser conscients de 

la vulnerabilitat dels ciclistes i vianants.

dels serveis que ofereix el Col·legi, així 

com aspectes de caire financer.

Aquells que hi estigueu interessats, 

podeu consultar la Memòria 2015 a 

http://goo.gl/cdE6x4

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

mútues de salut paguen als fisiotera-

peutes pels seus serveis i la col·legiació 

obligatòria són alguns dels assumptes 

que es van posar damunt la taula en 

la reunió que van mantenir la directora 

general d’Ordenació Professional i Re-

gulació Sanitària de la Generalitat, Neus 

Rams, i el degà del Col·legi de Fisiotera-

peutes de Catalunya, Manel Domingo.

Al llarg de la reunió i en el context de 

la lluita contra la precarietat laboral 

que du a terme el Col·legi, Domingo va 

mostrar la seva preocupació per la pre-

carietat laboral que marca les relacions 

Reunió amb els responsables de regulació Sanitària de la Generalitat
que mantenen les mútues de salut i els 

fisioterapeutes que hi treballen. Una ta-

rifació que està clarament per sota del 

preu de mercat i que, fins i tot, en al-

gunes ocasions, està per sota del preu 

de cost i és evident que, la majoria de 

vegades, els propis assegurats desco-

neixen aquesta situació. Problema que 

es veu agreujat en aquelles mútues que  

treballen amb col·lectius de funciona-

ris, assegurats que presenten tradicio-

nalment una alta demanda i freqüenta-

ció de Fisioteràpia.

Altres assumptes que es van tractar 

al llarg de la reunió, i dels quals Neus 

Rams va prendre bona nota, van ser: 

la preocupació col·legial pel fet que hi 

hagi professionals no sanitaris que in-

tervenen en el sistema sanitari públic, 

l’assumpte de la col·legiació obliga-

tòria i la necessitat de mantenir uns vin-

cles continuats entre la Conselleria de 

Salut i el Col·legi.
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Conferència sobre higiene nasal, a Vilafranca del Penedès

El passat 28 de maig es va realitzar, a 

Vilafranca del Penedès, una conferèn-

cia sobre higiene nasal en el marc de 

la campanya divulgativa que ha iniciat 

recentment el CFC. 

La xerrada, que va ser organitzada pel 

Grup d’Interès del Penedès del Col·le-

gi, va ser impartida per l’Eva Pascual, 

experta en Fisioteràpia respiratòria. Els 

assistents van aprendre com fer una 

correcta i efectiva higiene nasal per, 

d’aquesta manera, evitar patologies 

tant de les vies respiratòries altes (sinu-

sitis, rinitis…) com de les vies respira-

tòries baixes (bronquitis, faringitis..). 

La xerrada va ser molt profitosa ja que 

van quedar molt clars els passos a se-

guir per fer una correcta higiene nasal, i 

també es va parlar de la importància de 

fer arribar aquesta informació i el rol de 

la Fisioteràpia respiratòria a la població. 

La ciutat de Lleida acollirà el 9 d’oc-

tubre el DiFT 2016, que en aquesta 

ocasió estarà dedicat a les dones i l’es-

port. Organitzat anualment pel Col·le-

gi de Fisioterapeutes de Catalunya, 

el gran Dia de la Fisioteràpia (DiFT) 

és una festa oberta a tothom, que va 

començar a fer-se de manera itinerant 

el 2014 en celebrar-se a la ciutat de Gi-

rona. L’any passat li va tocar el torn a 

Barcelona, i aquest 2016 la ciutat esco-

llida ha estat Lleida.

El DiFT és la festa de tots els fisiotera-

peutes. És el gran “Dia de la Fisioterà-

pia” que, any rere any, celebrem plegats 

amb la idea de compartir coneixements 

i, alhora, de sortir al carrer per fer saber 

a tothom que som una professió que 

pot fer molt per la salut de les perso-

nes. Una celebració que va sorgir amb 

l’objectiu de donar a conèixer la nostra 

professió i fer-la més propera a tothom. 

El DiFT és un dia ple d’activitats lú-

diques i formatives que enforteix la 

connexió entre professionals i s’obre 

al món perquè tothom ens conegui. 

En aquesta edició, la idea és que el 

DiFT se centri en l’esport i les dones, 

de manera que bona part de les acti-

vitats tractaran aquest assumpte. Ja 

s’està treballant en l’organització d’una 

cursa de running, tallers, conferències 

i activitats lúdiques, amb la implicació 

molt estreta de la Secció de Lleida i de 

la Comissió d’ObUGi del Col·legi de Fi-

sioterapeutes de Catalunya. 

La d’aquest any és una nova oportunitat 

de fer més gran aquest projecte, impli-

cant-t’hi més gent, fent-lo més profes-

sional i amb l’objectiu de créixer i donar 

a conèixer el món de la Fisioteràpia a 

tothom. Un repte important i, a la vega-

da, una responsabilitat de fer-ho tan bé 

o millor que en les anteriors ocasions.

La ciutat de Lleida acollirà el DiFT el dia 9 d’octubre

En l’anterior edició (la del 2015), el DiFT 

va fer-se a l’Arc de Triomf de Barcelona, 

on els assistents van poder gaudir d’es-

pectacles familiars i de diverses activi-

tats, com circuits de cadires de rodes 

per a nens o tallers pràctics de taitxí, 

manteniment físic i estiraments. 
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Davant l’increment d’inspeccions de Treball

El Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya vol mostrar la seva preocupació 

arran de l’increment de consultes que 

estem rebent, per part de col·legiats, 

davant inspeccions de Treball a serveis 

de Fisioteràpia d’arreu de Catalunya 

amb l’objectiu de perseguir la contrac-

tació fraudulenta de “falsos autònoms”.

En una nota feta pública a mitjans de 

juliol, i que podeu llegir tot seguit, el 

CFC afirma haver tingut constància 

d’aquesta situació a partir de les con-

sultes que li estan arribant per part dels 

fisioterapeutes vinculats a les empreses 

inspeccionades, i que “se’ns adrecen 

tot demanant informació, empara i as-

sessorament al respecte”. 

El Col·legi comprèn i comparteix la pre-

ocupació dels fisioterapeutes afectats, 

que lògicament viuen amb angoixa 

la possibilitat que les inspeccions en 

qüestió comportin la finalització de les 

seves relacions laborals tal com han es-

tat plantejades fins ara. 

D’altra banda, en la nota pública, el 

Col·legi mostra ple respecte per “les 

decisions de les autoritats compe-

Arran de l’increment de consultes que estem 

rebent, per part de col·legiats, davant d’inspec-

cions de Treball a serveis de Fisioteràpia d’arreu 

de Catalunya amb l’objectiu de perseguir la con-

tractació fraudulenta de “falsos autònoms”, el 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya vol fer 

les següents consideracions:

El Col·legi ha tingut constància d’aquesta situació 

a partir de les consultes que li estan arribant per 

part dels fisioterapeutes vinculats a les empreses 

inspeccionades, i que se’ns adrecen tot demanant 

informació, empara i assessorament al respecte.

El Col·legi comprèn i comparteix la preocupa-

ció dels fisioterapeutes afectats, que lògicament 

viuen amb angoixa la possibilitat que les inspec-

cions en qüestió comportin la finalització de les 

seves relacions laborals tal com han estat plante-

jades fins ara.

Com no pot ser d’altra manera, el Col·legi res-

pecta plenament les decisions de les autoritats 

tents (en aquesta cas, el Departament 

de Treball) i confia no tan sols que la 

situació no perjudiqui els fisioterapeu-

tes sinó fins i tot, que, de tot plegat, se 

n’acabin derivant unes relacions labo-

rals de major qualitat. 

De la mateixa manera, el Col·legi mos-

tra la seva preocupació perquè tot ple-

gat no acabi representant “un deterio-

rament dels serveis de Fisioteràpia que 

presten aquestes empreses, tant en 

l’àmbit públic com privat, en benefici 

de la salut i la qualitat de vida de nom-

brosos ciutadans”. 

competents (en aquesta cas, el Departament de 

Treball) i confia no tan sols que la situació no per-

judiqui els fisioterapeutes sinó fins i tot, que, de 

tot plegat, se n’acabin derivant unes relacions la-

borals de major qualitat.

De la mateixa manera, el Col·legi vol mostrar la 

seva preocupació perquè tot plegat no acabi re-

presentant un deteriorament dels serveis de Fisio-

teràpia que presten aquestes empreses, tant en 

l’àmbit públic com privat, en benefici de la salut i 

la qualitat de vida de nombrosos ciutadans. 

Comunicat del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
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La contramarxa salva vides

El Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya us informa que la fisioterapeuta 

Marta Erill (autora del blog 'Una mare 

d'un altre planeta'), el portal 'A contra-

marxa' i el grup de Facebook 'A contra-

marxa salva vides', llancen la campanya 

#niunpequemasenpeligro mitjançant 

la qual pretenen conscienciar sobre la 

importància que els menors de 4 anys 

viatgin en els cotxes "a contramarxa".

Segons Erill, la iniciativa parteix del 

desconeixement que encara hi ha al 

respecte i de la certesa que, "el 80% 

dels pares i mares de nens menors de 

quatre anys no dubtaria a posar-los im-

mediatament a contramarxa si sabes-

sin la diferència que això suposa". En 

aquest sentit, adverteix que el coll i la 

columna vertebral dels petits no estan 

preparats per protegir-los d'una tracció 

forta i poden patir lesions severes.

"L'estat de maduració de la seva co-

lumna vertebral i el nivell de desenvo-

lupament de la seva musculatura no 

els serveixen encara per protegir-se 

d'una tracció forta, que arriba a ser de 

320 kg en un xoc de tan sols 50 km/h”, 

explica Erill. En un impacte d’aques-

ta magnitud, la medul·la d’un menor 

de 4 anys pot arribar a estirar-se més 

de cinc centímetres, amb unes con-

seqüències nefastes.

El Grup d’Interès de l’Anoia col·labora, per segon any consecutiu,  
a La gran follada d’Igualada

Diumenge 10 d’abril es va dur a terme 

la 7a edició de la cursa “La gran follada” 

d’Igualada, organitzada pels Indis Folls.

Per segon any consecutiu el Grup d’In-

terès de l’Anoia del Col·legi de Fisiote-

rapeutes de Catalunya hi ha participat 

promocionant la nostra professió. Tres 

fisioterapeutes, el Jaume, l’Anna i la Na-

tàlia, van oferir a tots els participants que 

es van apropar a l’estand un massatge 

complet d’extremitats inferiors. Els cor-

redors i corredores van agrair les “bones 

mans” dels fisioterapeutes i també el 

temps de tractament rebut, atès que de 

mitjana van durar uns 10 minuts.

“La gran follada” és una cursa folla i 

divertida, on els participants, adults 

i infantils, corren per parelles lligats 

amb una corda i han de superar certs 

obstacles durant el recorregut. Pa-

ral·lelament es fan altres activitats, 

batucada, castellers, petits concerts i 

sobretot la cançó coreografiada que 

canvia cada any, enguany la protago-

nista ha estat La friki folla del calçot. 

Si voleu passar-vos-ho bé ja sabeu on 

heu d’anar a córrer!

Grup d’Interès de l’Anoia

La campanya s’ha fet pública a Twit-

ter amb el hashtag #niunpequema-

senpeligro, mentre que podeu llegir 

més informació al respecte al blog 

de la seva impulsora, Marta Erill:  

www.unamamadeotroplaneta.com/  

ni-un-peque-mas-en-peligro/
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La Secció Territorial de Lleida celebra el 9è Esmorzar Col·loqui

El matí del dissabte 28 de maig es va 

celebrar a la capital de les Terres de 

Ponent l’emblemàtic Esmorzar Col·lo-

qui organitzat per la Secció Territorial 

de Lleida. Aquesta novena edició va 

girar entorn l’acupuntura, una tècnica 

mil·lenària cada cop més utilitzada pel 

nostre col·lectiu professional. 

El títol de la ponència va ser “Acupun-

tura Neurofuncional”, un nou concepte 

al qual ens va introduir el Raül Guzmán, 

fisioterapeuta, osteòpata i acupun-

tor, qui ens va animar a formar-nos en 

la tècnica per poder ampliar el nostre 

ventall de possibilitats de tractament. 

Per concloure l’acte, els assistents vam 

poder gaudir d’un esmorzar on es va 

obrir un espai de conversa i diàleg so-

bre el tema parlat creant vincles entre 

els diferents fisioterapeutes del territo-

ri, fet molt important per a l’evolució de 

la nostra professió.

Secció Territorial de Lleida
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Participa en el 2n Meet up de Fisioteràpia neurològica

Avantatges per a un miler de col·legiats de Banc Sabadell

Convocats els ajuts de formació

La Comissió de Neurologia del Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya ja tre-

balla en l’organització del 2n Meet up 

de Fisioteràpia neurològica, que se ce-

lebrarà el proper 25 de febrer de 2017, 

i que té com a objectiu fomentar la tro-

bada entre els col·legiats interessats en 

l'àrea de la rehabilitació neurològica.

Es tracta d'una jornada en la qual el ví-

deo serà el protagonista. Els fisiotera-

peutes podran exposar els seus casos 

més interessants, estranys o aquells que 

presentin dificultats per tal de fer un rao-

nament clínic. La data límit d’enviament 

dels vídeos és el 17 d'octubre de 2016.

La presentació del cas clínic en vídeo 

pot tenir dos enfocaments. Una pos-

sibilitat és mostrar nous abordatges 

terapèutics, abordatges que siguin 

menys coneguts, la translació d'alguna 

evidència científica o raonament clínic 

a la pràctica clínica o qualsevol altra 

idea de raonament clínic. Una segona 

possibilitat és presentar casos clínics 

"oberts", és a dir, casos que plantegin 

dubtes d'abordatge amb la intenció 

que els companys que assisteixin a la 

trobada puguin aportar idees per com 

replantejar el tractament.

Gràcies a l’acord que mantenim des de 

1993 amb Banc Sabadell, els col·legiats 

i els seus familiars de primer grau gau-

deixen de les condicions pactades. Mil 

deu col·legiats, amb la quota col·legial 

domiciliada, es van beneficiar l’any pas-

sat del retorn del 10% de la quota, fins a 

un màxim de 100 euros a l’any. En total, 

Banc Sabadell va abonar 17.080 euros.

Aquests col·legiats disposen en l’àm-

bit particular del Compte Expansió 

PRO, que també els retorna el 3% 

dels principals rebuts domèstics, fins 

a un màxim de 20 euros mensuals, i, 

evidentment, exempt de comissions 

d’administració. Per als despatxos 

professionals, Sabadell Professional 

ofereix el Compte Expansió Negocis 

PRO, remunerat, sense comissions 

d’administració i manteniment, ni per 

transferències nacionals en euros (via 

BS Online) ni per l’ingrés de xecs en 

euros domiciliats en entitats de crèdit 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya ha fet pública la resolució per la 

qual es convoquen els ajuts a la forma-

ció de postgrau i/o continuada, assis-

tència a congressos, jornades i semina-

ris. El termini de presentació anirà de 

espanyoles, targetes gratuïtes i els mi-

llors preus en TPV, assegurances, pòlis-

ses de crèdit, rènting, lísing i préstecs.

Si voleu ampliar aquesta informació, 

adreceu-vos directament al Col·legi o a 

qualsevol oficina Sabadell Atlántico, o 

bé truqueu al 902 383 666.

l’1 de setembre al 17 d'octubre de 2016 

(ambdós inclosos). El pressupost que 

el Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-

talunya destina als ajuts per a l’amplia-

ció d’estudis, formació de postgrau i/o 

continuada i assistència a congressos, 

jornades i seminaris és de 15.148,61 €. 

El límit de l’import concedit per ajut no 

podrà superar, en cap cas, el 10% sobre 

l’import total de la convocatòria. 
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El proper 23 d’octubre, anem de marxa per l’Alzheimer

El proper 23 d’octubre, la Fundació Al-

zheimer Catalunya organitza la cinque-

na edició de l’esdeveniment “Anem de 

marxa, per l’Alzheimer” que consisteix 

a fer un parell d’hores d’exercici tot  ca-

minant, fent marxa nòrdica, passejant 

amb gossos... En definitiva, caminarem, 

marxarem per l’Alzheimer. 

“Anem de marxa per l’Alzheimer” és 

una acció que pretén la participació 

de les persones que tenen deteriora-

ment cognitiu, de les seves famílies i 

de la societat en general. És una ac-

tivitat distesa, per compartir amb la 

família i els amics. 

Properament tindrem més informació, 

però de moment reserveu la data a 

les vostres agendes per participar en 

aquest esdeveniment solidari desti-

nat a finançar els projectes de suport 

i atenció a les persones afectades per 

l’Alzheimer i les seves famílies.

La Fundació Alzheimer Catalunya és 

una entitat sense ànim de lucre que 

pretén informar i assessorar les perso-

nes afectades de demència, els seus 

familiars i els professionals del sector, 

ajudant-los a afrontar amb les màximes 

garanties la problemàtica que la malal-

tia causa en les seves vides.

Podeu comprar el vostre tiquet a www.

taquilla.com/entradas/anem-de-marxa-

per-lalzheimer-5e-edicio

La Secció de Tarragona col·labora en la XX Caminada de resistència  
Reus - Prades - Reus

El passat 5 de juny, la Secció Territo-

rial de Tarragona del CFC va col·labo-

rar en la XX Caminada de resistència 

Reus–Prades–Reus, organitzada per 

l’Associació Excursionista de Catalu-

nya de Reus, la qual va voler oferir ser-

vei de Fisioteràpia a l’arribada a tots 

els participants. Aquesta caminada té 

un recorregut de 54,800 km amb un 

desnivell acumulat de 2.950 m, i és 

puntuable per a la XIX Copa Catalana 

de Caminades de Resistència 2016, en 

la que s’estableix una classificació in-

dividual i una altra per entitats, basada 

únicament en la participació.

La Secció de Tarragona hi va partici-

par aportant-t’hi fisioterapeutes (en-

tre els quals hi havia membres de la 

Secció) i estudiants de Fisioteràpia. 

La presència de la Fisioteràpia en 

aquests tipus d’actes és de gran im-

portància, i la col·laboració de la  Sec-

ció de Tarragona amb una nova activi-

tat de la zona és vital, atès que podem 

donar a conèixer la nostra professió i 

podem fer visible la importància del 

paper del fisioterapeuta en la pràctica 

de l’activitat física.

Secció Territorial de Tarragona
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El GI de l’Anoia organitza el Curs del Complex articular de l’espatlla

Nova resolució sobre punció seca

El passat mes d’abril es va realitzar, a 

Igualada, el Curs del Complex articular 

de l'espatlla. L'avaluació i l'exercici te-

rapèutic en Fisioteràpia, organitzat pel 

Grup d’Interès de l’Anoia del Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya. 

La formació va ser impartida per en Xa-

vier Vericat, expert en Fisioteràpia neu-

romusculosquelètica. En els dos caps 

de setmana dels curs, els alumnes van 

poder actualitzar-se en les ultimes evi-

dències sobre la rehabilitació de l’ex-

tremitat superior; des dels tests més 

sensibles i específics per valorar cada 

patologia o disfunció als exercicis per 

retornar el complex articular de l’es-

patlla a la seva màxima funcionalitat. 

També es van explicar diferents enfoca-

ments per tractar les diferents estructu-

res que hi puguin estar implicades. 

Des del Grup d’Interès de l’Anoia vo-

lem fer una agraïment al docent Xavier 

Vericat per compartir el seu coneixe-

ment amb els assistents.

Grup d’Interès de l’Anoia

La Junta de Govern del CFC ha aprovat 

la nova resolució sobre les condicions 

per a l’aplicació de la punció seca. Les 

principals novetats són el canvi dels re-

quisits formatius i la incorporació del 

registre de punció seca del Sistema 

Nerviós Central (SNC). 

Així doncs, els requisits d’accés al 

Registre de fisioterapeutes que prac-

tiquen la Punció Seca ve determinat 

per l’acreditació d’una formació amb 

una durada no inferior a 60 hores 

lectives, que contempli els següents 

aspectes: diagnòstic i tractament con-

servador dels Punts Gallet Miofascials 

(PGM), d’una banda, i tractament mit-

jançant punció seca dels PGM (mínim 

36 hores - 60% de les hores lectives), 

d’una altra.

En el cas d’aplicació, en exclusiva, de 

la tècnica de punció seca en lesions del 

SNC (hipertonia i espasticitat), caldrà 

acreditar una formació específica de 

tractament de lesions del SNC d’un mí-

nim de 36 hores lectives.

En els dos casos i respecte a la formació 

que reben els fisioterapeutes, aquesta 

haurà d’estar reconeguda per una es-

cola universitària de Fisioteràpia o bé 

pel Consell Català de Formació Con-

tinuada de les Professions Sanitàries 

– Comisión de Formación Continuada 

del Ministerio de Sanidad y Consumo 

o equivalent.

S’estableix un període d’adaptació 

per a formacions realitzades abans del 

31/12/2017, en les quals serà vàlida tant 

l’acreditació dels criteris formatius de la 

present resolució com els de la Reso-

lució col·legial 003/2012 de 6 de juny, 

sobre condicions per a l’aplicació de 

punció seca.
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APARTATQUI ÉS QUI

Lourdes Macias
Coordinadora de la Comissió de Pediatria

Qui sóc? 

Sóc Lourdes Macias Merlo, casada amb 

el Joaquim Fagoaga i tenim 3 fills dels 

quals ens sentim molt orgullosos. Sóc 

fisioterapeuta pediàtrica des de fa 34 

anys. El passat mes de febrer em vaig 

doctorar per la Universitat Internacio-

nal de Catalunya. Des de l’any 2004 sóc 

presidenta de la Societat Espanyola de 

Fisioteràpia en Pediatria i des del 2006 

coordinadora nacional de l’Acadèmia 

Europea de Nens amb Discapacitat. 

Actualment les meves aficions són els 

balls llatins i la cuina.

Què faig? 

Treballo al Servei de Desenvolupa-

ment Infantil i Atenció Precoç del De-

partament de Treball, Afers Socials i 

Famílies de la Generalitat de Catalu-

nya. També sóc professora associa-

da de la Universitat Internacional de 

Catalunya on coordino el Màster ofi-

cial de Fisioteràpia en pediatria i im-

parteixo classes amb molts d’altres 

professors. La meva tasca diària és 

assistir nens que presenten un retard 

en el seu desenvolupament psicomo-

tor que pot derivar en la limitació del 

seu potencial d’independència física, 

així com ajudar a capacitar les famílies 

perquè puguin entendre i ajudar els 

seus fills segons les seves necessitats 

individuals. El fet que la Fisioteràpia 

hagi evolucionat molt en els darrers 

25 anys i que encara estigui en procés 

d’evolució, i el fet de tenir una tasca 

docent, ha estat motivació suficient 

perquè m’hagi engrescat a assumir 

tasques que involucren impulsar la Fi-

sioteràpia pediàtrica en diferents ins-

titucions. La tasca de formar part de la 

Comissió de Pediatria del Col·legi de 

Fisioterapeutes ha estat una d’elles i, 

juntament amb la resta de la Comissió 

que comparteix els mateixos interes-

sos, tenim l’objectiu de desenvolupar 

i donar a conèixer els àmbits d’actua-

ció d’aquesta especialitat.

Què vull fer? 

La qüestió no és què vull fer sinó que 

amb tota la tasca que porto a terme 

van sorgint noves necessitats, objec-

tius, tasques que s’han d’anar desen-

volupant perquè la societat conegui i 

entengui millor la tasca del fisiotera-

peuta pediàtric. No és fàcil  conciliar 

la vida familiar amb la professional i 

sempre falta temps per a aquells ob-

jectius professionals que un voldria 

com, per exemple, tenir més temps 

per investigar, elaborar articles, etc. 

Just fa poc, amb el Joaquim, ens han 

proposat d’escriure la segona edició 

del llibre “Fisioterapia en Pediatría” 

i això implica moltes hores de feina, 

però estem segurs que podrà sortir. 

Entre diferents objectius, m’agrada-

ria crear un vincle d’unió amb totes 

les societats científiques mèdiques i 

paramèdiques relacionades amb el 

camp de la discapacitat amb l’objectiu 

de crear protocols per unificar criteris. 

Aquest desig neix de l’angoixa que 

moltes famílies pateixen davant la dis-

crepància de criteris en el diagnòstic 

i abordatge terapèutic de nens amb 

discapacitat. Malgrat és un objectiu 

no gaire fàcil, espero que amb pacièn-

cia i constància es pugui realitzar.
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APARTATACMCB

XII Congrés de la Societat 
Catalano-Balear de Fisioteràpia
El proper curs acadèmic el comencem 

ja amb força, i us presentem la nostra 

activitat anual, el nostre XII Congrés:

El dissabte 26 de novembre viurem 

el XII Congrés de la Societat Catala-

no-Balear de Fisioteràpia, una de les 

activitats de la SCBF que considerem 

més importants per a la difusió de la 

nostra professió. Aquest any, repetint 

la dinàmica de l’any passat, també hi 

haurà un Taller precongrés gratuït per 

als 100 primers inscrits, que se cele-

brarà el 25 de novembre.

El Taller precongrés comptarà amb 

dos tallers: 

“Realitat virtual i videojocs en neurore-

habilitació”, impartit per la Sra. Rosa M. 

Ortiz Gutiérrez i el Sr. Roberto Cano; i 

“L’aplicabilitat al dia a dia de la propio-

cepció”, impartit per la Sra. Laia Monné.

El Congrés se celebrarà a la seu de 

l'ACMCB i comptarà amb tres taules 

sota els següents títols: “Fisioteràpia 

en geriatria. Cuidem-la!”, “La Neuro-

fisioteràpia es mou!” i “El múscul i els 

seus límits”.

La primera taula “Fisioteràpia en geria-

tria. Cuidem-la!” estarà moderada per 

el Sr. Marco Inzitari. Comptarà amb tres 

ponències; la primera serà “Atenció 

centrada en la persona, una mirada des 

de la Fisioteràpia” a càrrec del Sr. Ga-

briel Liesa; la segona ponència “Scree-

ning de disfàgia”, amb la ponent Sra. 

Marta Bisbe, i la tercera ”Mobilització i 
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desplaçament segur de persones. Pro-

ductes de suport: eines de prevenció i 

de reeducació”, presentada pel Sr. Car-

les Salvadó.

La moderació de la segona taula “La 

Neurofisioteràpia es mou!” serà a 

càrrec de la Sra. Marta Fernández. La 

primera ponència  “Interpretació dels 

tests neurodinàmics” serà presentada 

per la Sra. Eva Sierra; seguidament el 

Sr. Juan Anaya presentarà “Sinergies 

neuromusculars i tasca en el tractament 

del membre superior en neurofisioterà-

pia”; i l’última ponència “Noves tec-

nologies en neurorehabilitació” serà a 

càrrec del Sr. Roberto Cano.

L’última taula “El múscul i els seus lí-

mits” serà moderada per el Dr. Lluís 

Til. “Ecografia i Fisioteràpia: Estat de 

l’art en la instrumentació de la profes-

sió. Interès segons àrees anatòmiques, 

aspectes legals i línies de futur” serà 

presentat pel Sr. Samuel Fernández. A 

continuació la Sra. Laura Pacheco ens 

explicarà “Aplicacions dels estiraments 

en les lesions musculars”, i la darrera 

ponència del Congrés “Algoritme de 

la lesió muscular FCB” serà presentada 

pel Sr. Jaume Jardí.

Per finalitzar, comptarem amb comu-

nicacions lliures, al mateix temps que 

durant tot el dia podrem gaudir dels 

pòsters presentats.

Recordeu que per tramitar la inscripció, 

que inclou assistència a les activitats 

del programa, documentació, cafè, di-

nar-pícnic i certificat d'assistència, te-

niu fins el 24 de novembre a través de  

l'enllaç www.scfisioterapia.cat/congres_ 

actual.php. A partir d'aquesta data la 

inscripció només serà possible in situ el 

dia del Congrés.

Us animem a què participeu mitjançant 

la presentació de comunicacions lliures 

i pòsters. Les bases les trobareu a www.

scfisioterapia.cat/congres_actual.php. 

Com ja és tradició, el Congrés finalit-

zarà amb l'entrega de premis a la millor 

comunicació lliure i al millor pòster.

Essent soci de la Societat gaudiràs de 

molts avantatges, assistència gratuïta a la 

gran majoria de les nostres activitats i un 

preu molt reduït en les que no ho siguin. 

Consulta com fer-te soci al nostre web, 

www.scfisioterapia.cat, i descobreix- ho !!

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 

Si voleu més informació, podeu consultar el nostre web  
www.scfisioterapia.cat, seguir-nos a les xarxes socials Facebook 
a www.facebook.com/SocietatCientificaDeFisioterapia  
i al Twitter @SCBF_Scientific.
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Ganes d’espectacle? 

El Teatre Condal arrenca la temporada 

amb Avui no sopem, la nova comèdia 

de Jordi Sánchez i Pep Antón Gómez 

i protagonitzada per Jordi Banacolo-

cha, Maife Gil, David Bagés, Susanna 

Garachana i Mercè Martínez. Un sopar 

familiar es convertirà en una divertidís-

sima batalla campal! http://empreses.

promentrada.com/promocondal

Emma Vilarasau i Jordi Bosch van fer 

esclatar de riure el públic barceloní la 

temporada passada amb Caiguts del 

cel. Si no hi vas anar, seran al Teatre 

Goya aquest setembre. I després arri-

ba Art de l’autora Yasmina Reza, amb 

Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís 

Villanueva. Un quadre blanc amb 

unes ratlles blanques donarà molt 

de joc http://empreses.promentrada.

com/promogoya

Després d’exhaurir el 100% de loca-

litats a La Villarroel, torna Othelo, la 

versió clown i transgressora del clàs-

sic de Shakespeare, de la mà de l’ar-

gentí Gabriel Chamé! I a l’octubre La 

Treva (Time Stands Still) una història 
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Lectura per a nens i nenes
Cavall Fort és una revista per a lectors a partir de 9 anys. Surt cada 
quinze dies amb un contingut molt variat i divertit; reportatges, 
còmic, jocs, natura, contes, tallers...

El més important és que els seus lectors 

s’ho passin bé llegint, que riguin, que 

s’entretinguin, que participin i, al ma-

teix temps, que aprenguin coses noves.

El Tatano és el Cavall Fort dels petits, 

adreçat a lectors a partir de 4 anys. 

Surt un cop al mes i acompanya als 

més petits a descobrir el plaer de la 

lectura. Hi poden trobar contes, cò-

mics, poesia, tallers, jocs...  Amb els 

personatges d’El Tatano, els petits 

lectors viuran aventures emocionants i 

s’ho passaran d’allò més bé.

www.cavallfort.cat
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El Cavall Fort dels petits
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Anem pel carrer: 
una guia per a ser 

un bon vianant!

Fem una 
minipizza 

boníssima!

NYAM, 
NYAM!

Per ser col·legiat tens 

3 mesos de 

subscripció 
gratuïta! 

punyent dirigida per Julio Manrique i 

interpretada per Clara Segura, Ramon 

Madaula, David Selvas i Mima Riera 

http://empreses.promentrada.com/

promovillarroel

El reconegut Héctor Alterio inaugura la 

temporada al Teatre Romea amb El pa-

dre, un èxit internacional amb l’Alzhei-

mer i la vellesa com a temes centrals 

http://empreses.promentrada.com/

promoromea

El 13 d’octubre  Joan Manuel Serrat, 

Miguel Ríos, Victor Manuel i Ana Be-

lén tornaran a actuar al Palau Sant Jor-

di amb El gusto es nuestro una nova 

oportunitat per no deixar-se-la perdre! 

A finals de setembre Arturo Fernández 

torna als escenaris amb Enfrentados al 

Teatre Apolo, riure i tendresa assegura-

da durant tota la funció!

A l’octubre, tres drags arriben al Tea-

tre Tívoli amb el seu autobús per por-

tar-nos Priscilla i engrescar amb grans 

èxits musicals. 

També hi ha màgia i fantasia per als 

menuts de la casa. Geronimo Stilton: 

Gran Retorn a Fantasia serà al Teatre 

Condal on li espera la missió més di-

fícil, més misteriosa, més aventurera, 

més emocionant, més perillosa i més 

màgica de totes! Els petits també po-

dran endinsar-se al món Disney amb 

Pel fet de ser col·legiat, pots gau-

dir de tots aquests espectacles i 

molts més, amb un descompte de

 fins al 50%! 

Frozen al Palau Sant Jordi, un món hi-

vernal i de somni!

I qualsevol visita a Madrid sempre es 

pot aprofitar per anar al teatre. Al Tea-

tro Lope de Vega trobareu el musical 

que commou tot el món, El Rey León!
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