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OPINIÓ

Contra la incertesa
Manel Domingo. Degà

Més enllà d’això, però, la nova realitat 

també ens demana que ens esforcem a 

donar-nos a conèixer en el si de la so-

cietat que ens acull, que sovint té una 

visió reduccionista o confosa de quin és 

el nostre paper com a professionals de 

la salut. La nostra, en aquest sentit, és 

una feina constant que anima a impulsar 

campanyes de divulgació dels diversos 

àmbits de la Fisioteràpia (higiene pos-

tural a les escoles, higiene nasal, obs-

tetrícia i ginecologia, etc.) a través de 

conferències, tríptics o actes adreçats a 

escoles, associacions de pares, etc. 

En paral·lel, aquest any que ara s’acaba 

també ens ha representat un salt qua-

litatiu important pel que fa a la lluita 

jurídica contra l’intrusisme. Diverses de 

les denúncies presentades ja estan en 

mans de la Justícia, en la qual confiem 

plenament, tot esperant que, en breu, 

pugui resoldre els casos que li hem 

presentat. La resolució de tots aquests 

casos ha de ser un toc d’atenció impor-

tant a tots aquells que practiquen l’in-

trusisme, perjudicant els interessos dels 

nostres col·legiats i posant en perill la 

salut de les persones.

Són temps d’incertesa, en tots els sen-

tits i per a tots els gremis professio-

nals. El món accelera, el futur ens cau 

a sobre precipitadament i les coses 

canvien a una velocitat de vertigen. Els 

fisioterapeutes, com és natural, no en 

quedem al marge. Davant de tot això, 

ens podem quedar de braços plegats 

instal·lats en la queixa o podem mirar 

d’adaptar-nos a la nova realitat, en la 

mesura que ens sigui possible, i fer-ho 

amb il·lusió, valentia i curiositat. 

Nosaltres creiem fermament que l’acti-

tud no pot ser cap altra que la segona. 

No ens podem resignar ni pensar que ja 

ho sabem tot. No ens podem acomodar, 

i el primer pas per no fer-ho passa per la 

formació continuada. Ja no és tan sols 

que la formació no faci cap nosa -mai no 

n’ha fet- sinó que és imprescindible per 

sortir endavant professionalment. 

D’aquí que des de la Junta de Govern 

del Col·legi portem ja un parell d’ anys 

apostant per la formació bonificada 

al 100% per a tots els col·legiats que 

vulguin prendre part en les jornades 

que organitzem al llarg de l’any. És el 

nostre projecte, i representa un esforç 

important que fem des de la institució 

i que ens porta, any rere any, a aug-

mentar de manera notable la dotació 

econòmica dedicada a la formació. En-

tenem que aquesta és una manera ex-

cel·lent de retornar als col·legiats l’es-

forç econòmic que vosaltres feu en el 

sosteniment d’aquesta institució que 

ens representa a tots.

En aquest sentit, al llarg del 2017, po-

sarem en marxa dues jornades de nova 

creació. En primer lloc, una jornada so-

bre Mútues, organitzada pel Grup de 

Treball de Mútues de Salut del CFC i 

que vol fer visible el treball que du a 

terme, presentar els informes sobre 

l’estat de la qüestió que ara té damunt 

la taula i proposar un pla de treball que 

concreti accions que puguin millorar 

les condicions contractuals dels centres 

concertats amb les mútues. En segon 

lloc, organitzarem per primer cop una 

jornada sobre Esport, que tractarà so-

bre la gran importància que tenen els 

fisioterapeutes en la preparació dels 

esportistes per a què tornin a competir 

després d’haver patit una lesió. 
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APARTATEL TEMA DEL MES

Els reptes del 2017

L’Assemblea del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, celebrada 
el passat 14 de desembre, va presentar les línies bàsiques que guiaran 
l’actuació col·legial al llarg del 2017. L’aposta per la formació, la creació 
d’una borsa de voluntaris, la difusió dels diversos àmbits de la Fisioteràpia, 
la lluita contra l’intrusisme i la reforma i modernització dels actuals 
estatuts són alguns dels assumptes que es plantegen com a fonaments per al 
curs vinent. El pressupost previst per a tot l’any ascendeix a 1.760.000 €.
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En essència, les línies mestres que es 

posen damunt la taula per al 2017 es-

tan en consonància amb el treball dels 

darrers anys. En aquest sentit, una de 

les principals apostes estratègiques 

del Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-

talunya seguirà sent la formació, amb 

els seminaris tècnics i les jornades bo-

nificades al 100% per a tots els col·le-

giats que ho demanin. 

A les jornades ja clàssiques de Geriatria 

(1 d’abril), Neuromusculoesquelètica (20 

de maig) i TIC (30 de setembre), se n’hi 

sumaran dues de noves: sobre Esport 

(21 d’octubre) i sobre Mútues de Salut 

(en una data encara per determinar, a la 

primavera). Pel que fa a la Jornada so-

bre Esport, tractarà sobre la importància 

que tenen els fisioterapeutes en la pre-

paració de l’esportista per a què torni a 

competir després d’una lesió. 

A tot plegat cal que hi sumem un re-

guitzell de seminaris, meet ups i con-

ferències sobre els àmbits més diversos 

de la Fisioteràpia: des d’ObUGi a Fisio-

teràpia respiratòria, que es desenvo-

luparan al llarg de l’any (consulteu les 

pàgines de Formació d’aquest Noticia-

ri, on hi figuren totes les activitats pre-

vistes fins al moment).

Pel que fa a la jornada que s’estrenarà 

sobre Mútues, estarà organitzada pel 

Grup de Treball de Mútues de Salut del 

CFC, que aquest mes de novembre ha 

acomplert el seu primer any. La Jorna-

da voldrà fer visible el treball que du 

a terme, presentar els informes sobre 

l’estat de la qüestió que ara té damunt 

la taula i proposar un pla de treball que 

concreti accions que puguin millorar 

les condicions contractuals dels centres 

concertats amb les mútues. El degà del 

CFC, Manel Domingo, creu que aques-

ta jornada pot ser una oportunitat de 

compartir informació a l’hora d’avançar 

i lluitar contra la precarietat laboral i ta-

rifària. I és que aquest és precisament 

un dels grans objectius del Grup de 

Treball de Mútues de Salut: “no ens po-

dem quedar de braços plegats veient 

com algunes companyies de salut pa-

guen 5 euros per sessions de qualitat 

als fisioterapeutes”, afirma Francesc 

Rubí, vocal de la Junta de Govern i 

coordinador del Grup. “Estem obli-

gats, com a mínim, a estudiar i mirar si 

trobem algunes fórmules adequades 

que permetin dignificar les retribucions 

als professionals col·legiats”, afegeix.

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

tindrà la seva habitual aposta per la 

responsabilitat social corporativa. Més 

enllà de les xerrades que des de fa anys 

s’organitzen, a través d’ajuntaments de 

Catalunya, sobre higiene postural en 

centres d’educació primària, el 2017 
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APARTATEL TEMA DEL MESEL TEMA DEL MES

es continuarà la campanya divulgativa 

i itinerant d’higiene nasal que ja s’ha 

iniciat al 2016, impulsada per la Comis-

sió de Fisioteràpia Respiratòria del CFC 

i en col·laboració amb la FAPAC, que 

agrupa més de 2.000 AMPA repartides 

en més de 750 municipis i que repre-

senta més de 400.000 famílies.

Encara en qüestions de responsabilitat 

social, la Junta de Govern va exposar al 

llarg de l’Assemblea la idea de consti-

tuir una borsa de voluntaris permanent 

que permeti al Col·legi ampliar la seva 

col·laboració en projectes contra l’ex-

clusió social. El fet de crear una borsa 

d’aquesta mena permetrà una major 

capacitat de reacció en el moment que 

sorgeixi una determinada necessitat. 

De fet, el Col·legi ja s’implica en di-

verses iniciatives socials mitjançant els 

col·legiats. Al llarg del 2016 s’ha partici-

pat en un projecte de cooperació que 

permet que persones amb seqüeles 

físiques per Accidents Vasculars Cere-

brals que no puguin costejar-se el trac-

tament de Fisioteràpia, el rebin gratuï-

tament. Aquesta és una col·laboració 

entre la Federació ECOM i el Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya, amb 

la participació de Fisios Mundi. El se-

cretari del CFC, Gabriel Liesa, exposa 

que amb aquesta iniciativa “mirem de 

donar suport a persones en risc d’ex-

clusió social que viuen ben a prop nos-

tre, quan durant anys les campanyes 

solidàries que fèiem sempre s’havien 

enfocat a ajudar persones de països 

subdesenvolupats”. En opinió de Liesa, 

“la nostra idea és seguir impulsant, a 

partir d’ara, campanyes d’aquest tipus 

tant fora com dins del país i és per això 

que necessitem més col·legiats dispo-

sats a sumar-s’hi”.

Econòmicament, les línies mestres per 

a l’any vinent estan dissenyades per 

donar suport a les accions que tinguin a 

veure, bàsicament, amb la dignificació 

de la Fisioteràpia, la lluita contra l’intru-

sisme laboral i la comunicació externa 

d’aquests aspectes tan transcendents 

per a la professió. En paraules del tre-

sorer del Col·legi, Ramon Aiguadé, “la 

bona situació financera i de tresoreria 

del Col·legi, ens permet actualment 

seguir potenciant accions relacionades 

amb una formació de qualitat i varia-

da, amb la divulgació de la professió i 

amb l’ampliació dels serveis socials que 

s’ofereixen als col·legiats”.

8 Noticiari de Fisioteràpia 107



La Junta de Govern també va exposar 

a l’assemblea que es vol tirar endavant 

una reforma dels estatuts del Col·legi, 

bàsicament amb la idea d’adaptar-los 

i actualitzar-los. “No es tracta de fer 

canvis perquè sí, sinó de reflectir en 

els estatuts de la casa accions i me-

sures que ja es duen a terme des de 

fa uns anys relacionades amb la trans-

parència però que, fins al moment, no 

havien estat incorporades”, explica el 

degà, Manel Domingo. D’aquesta ma-

nera, els estatuts reflectiran assumptes 

relacionats amb la transparència que 

ja s’apliquen com són, per exemple, 

els tràmits online o la publicació de la 

Memòria d’activitats.

La idea del Col·legi per al 2017 també 

passa per seguir potenciant el Club 

CFC com una plataforma que permet 

l’accés als col·legiats a avantatges i 

ofertes tant lúdiques i d’oci com d’in-

terès professional. El Club CFC ha 

crescut notablement al llarg del 2016, i 

l’objectiu és que l’oferta sigui cada cop 

més àmplia i atractiva. 

La recerca de complicitats amb les 

institucions i la societat civil també és 

un altre dels objectius del 2017. La in-

tenció és millorar les relacions amb la 

societat civil (partits, sindicats, associa-

cions, etc.) i alhora mirar d’estretir els 

contactes amb les institucions del país, 

especialment amb la Conselleria de 

Salut de la Generalitat de Catalunya. 

En paral·lel, la Junta també es proposa 

establir vincles amb les universitats i les 

institucions dedicades a la recerca. “Fer 

més visible i prestigiosa la Fisioteràpia 

també implica guanyar pes i presència 

en determinades institucions i fòrums, i 

ens cal fer-ho amb tota la força que ens 

sigui possible”, afirma Manel Domingo.

Reforma estatutària
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APARTATPERSONATGE

El Col·legi de Fisioterapeutes ha 
signat un conveni amb RedUNE, 
una associació no governamental 
sense ànim de lucre que treballa 
per a la prevenció del sectarisme 
i que combat quotidianament 
pseudociències com la Bioneu-
roemoció que, fins i tot, fan seva 
alguns fisioterapeutes. És per 
aquest motiu que entrevistem 
Emilio J. Molina, un valencià 
que és vocal de l’associació i 
coordinador de l’àrea de sectes 
basades en “l’origen emocional” 
de la malaltia.

“És un problema greu que cada cop hi hagi 
més professionals de la salut que creguin en 
l’origen emocional de les malalties”

Emilio J. Molina, vocal de RedUNE i expert en pseudociències

Què és RedUNE i per què va néixer?

RedUNE és una associació no gover-

namental sense ànim de lucre que 

treballa per a la prevenció del secta-

risme i de l'abús de la feblesa. Posem 

en contacte víctimes d'aquests movi-

ments entre elles i amb professionals 

de la psicologia i experts en aquests 

moviments, per tal que puguin enten-

dre què els ha passat a ells o a gent 

del seu voltant, i com poden millorar la 

seva situació, rebent també assessora-

ment legal. Des del grup de treball de 

professionals jurídics també tractem 

de promoure canvis legislatius que 

contemplin, com es fa a Bèlgica, una 

major atenció al factor d'alta vulnera-

bilitat d'algunes persones en certes 

situacions, com són les malalties. Ac-

tualment estem inclosos a la Federació 

Europea de grups que actuen contra 

el sectarisme i la manipulació grupal 

en totes les seves variants (FECRIS), i 

també col·laborem amb delegacions 

i altres grups de lluita contra sectes a 

l’Amèrica Llatina.
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Per què són tan perilloses actualment 

pseu do ciències com la Bioneuroemoció?

Els perills es donen a molts nivells, al-

guns dels quals són molt subtils. Com 

solen dir alguns divulgadors científics, 

el millor que et pot passar és que et 

furten els diners i, el pitjor, que acabes 

mort. El dany econòmic del qual par-

lem és, de vegades, de petites quan-

titats com consultes fraudulentes de 

50 €, però en d'altres casos s'arriben 

a demanar quantitats tan altes com 

9.000 € per a gent amb problemes ter-

minals. Pel que fa a la perillositat físi-

ca i mental, recordem que, fins i tot, la 

pseudoteràpia aparentment més innò-

cua, intenta transmetre al pacient que 

la realitat funciona d'una forma diferent 

de com funciona realment. 

En quin sentit?

Aquest adoctrinament potser mai no po-

sarà a la persona en risc, però en algun 

moment potser faja prendre una decisió 

important sobre la salut que estarà ba-

sada en falses premisses. Algú a qui han 

fet veure que una pseudoteràpia "fun-

ciona" per tractar malalties lleus (la típi-

ca bronquitis infantil que s'acaba corre-

gint amb la maduresa, el refredat comú 

o malalties recurrents o episòdiques), en 

un moment donat pot tractar de fer-ho 

servir davant una malaltia greu, bé com 

a primera opció per veure si "funciona" 

(endarrerint l'aplicació d'un tractament 

efectiu, cosa que pot resultar fatal) o, 

fins i tot, com a única opció.

La Bioneuroemoció va més enllà, però...

Sí. Pseudoteràpies com la Bioneuroe-

moció afegeixen un component de re-

forma del pensament de caràcter sectari 

en diversos punts: primer, fent creure al 

pacient que ell té la possibilitat de cu-

rar-se per ell mateix de qualsevol malal-

tia (per tant, culpabilitzant-los indirecta-

ment per provocar-se o no curar-se de 

les seves malalties) i, segon, etiquetant 

de tòxica la gent del seu voltant seguint 

les premisses dels moviments basats en 

"l'origen emocional de les malalties". 

Cal recordar que el pacient i la seva famí-

lia està, generalment, en una situació de 

vulnerabilitat física i mental que l'aboca 

a no disposar de les ferramentes de dis-

cerniment crític i pot donar per bones (o, 

almenys, donar-les una oportunitat) fins i 

tot les propostes més peregrines. 

I els malalts dubten...

Quan a un malalt se li presenten de for-

ma aparentment equidistants un trac-

tament real (de resultat incert, potser 

molt dur, amb efectes secundaris) i un 

altre que li fa cants de sirena a l'ore-

lla (de resultat segur, "natural", sense 

efectes secundaris), ho té molt difícil 

per no caure en la temptació d'un su-

posat remei ràpid i fàcil a un problema 

que, tal volta, no tenia solució mèdica (i 

molt menys fora de la medicina), però 

que tal volta sí que la tenia i se l'està 

allunyant d'ella. No és estrany, per tant, 

que rebem casos de gent amb malal-

ties molt greus que, després d'aquest 

tipus de reforma de pensament, han 

acabat renunciant al tractament mèdic, 

deixant-se la butxaca en les "consul-

tes" d'aquests aprofitats, allunyant-se 

d'una família que sovint veu que no és 

capaç de fer veure a la víctima que està 

prenent una molt mala decisió, i aca-

bant els seus dies de forma miserable.

Bàsicament, quina és la creença princi

pal de la Bioneuroemoció?

Per entendre la Bioneuroemoció cal en-

tendre els moviments que agrega: per 

una part, la "Nova Medicina germàni-

ca" de l’exdoctor Hamer. Fa uns qua-

ranta anys, arran de relacionar la dramà-

tica mort del seu fill com a origen d'un 

càncer de testicle que patiria (i el qual 

va curar amb cirurgia), el llavors doctor 

es va inventar un conjunt de "lleis" que 

pontificaven sobre un origen del càn-

cer i algunes altres malalties causades 

per "xocs emocionals", en lloc de tenir 

fonaments biològics. Ell creia que el 

tractament mèdic interferia en el procés 

natural de recuperació del cos, que el 

càncer era una expressió corporal que 

intentava atraure l'atenció sobre un 

conflicte emocional no resolt, i que el 

que s'havia de fer, per tant, era deixar 

tranquil·la l'evolució corporal (sense 

analgèsics ni res) i atendre al conflicte 

que, segons ell, causava el problema. 

Si algú estava en contra d'aquest trac-

tament, l'acusava també d'interferir en 

la curació, començant el vessant sectari. 

I de tot plegat és d’on sorgeix la Bio

neuroemoció?

D’aquí és d’on sorgeixen termes com 

‘Descodificació Biològica’ o ‘Biodes-

codificació’, dels francesos Christian 

Flèche i Claude Sabbah, i el concepte 

‘Bioneuroemoció’ que encunya Enric 

Corbera i que diu que tot el que ens 

passa en la vida és perquè nosaltres ho 

hem creat així. Que la realitat la creen 

els nostres pensaments, incloent-hi 

malalties o tot tipus de desgràcies. 

Per acabar d'intentar fer sonar "impor-

tants" les premisses sense sentit que hi 

proposa, també hi barreja conceptes 

molt desvirtuats de física quàntica, filo-

sofia, psicologia i altres àrees.

Tot és culpa nostra?

Sí... En resum, la creença principal de la 

Bioneuroemoció és que absolutament 

tot el que ens passa en la vida (una 
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malaltia, però també una violació o que 

es fonguin els llums de casa) és el resul-

tat del fet que li "demanem a l'Univers" 

que ens faja "prendre consciència" da-

vant d'un suposat conflicte emocional 

no resolt (que, per un mòdic preu, ens 

ajudaran a trobar a les seves consultes, 

llibres, tallers i inclús algun màster o 

cursos de "formació").

Això de "l'origen emocional de la malal

tia" es fa servir tant davant d'un càncer 

com d'un infart o d'una tendinitis?

Sona ben ridícul, però així és. Per exem-

ple, per a ells, les lumbars simbolitzen 

la càrrega familiar, distingint si és el 

costat dret o l'esquerre (relacionant-ho 

amb un problema del pare o la mare 

segons el cas) i, en definitiva, propo-

sant la relació entre malalties i proble-

mes emocionals... Això els porta a fer 

afirmacions tan estrambòtiques i cruels 

com ara que  «l'autisme és que una per-

sona no vol estar amb la gent del seu 

voltant», o que «la sida és provocada 

per una desvalorització de la persona», 

o que «si tens afonia és perquè no vols 

dir-li alguna cosa a algú», etc.

Això no té cap base científica, oi?

Gairebé tot moviment té un xicotet 

punt de realitat, al que s'agafen per 

fer empassar la resta. En aquest cas, la 

Bioneuroemoció és una extralimitació 

sense sentit ni vergonya dels ben co-

neguts fenòmens psicosomàtics. Com 

bé sabem, en l'àmbit endocrí un estat 

sostingut d'estrès pot efectivament 

causar malestars físics típics com con-

tractures, problemes digestius, baixa-

da del sistema immune i altres efectes 

semblants, producte del fet que el cos 

està en un mode que prioritza certs sis-

temes en detriment d'altres en adoptar 

un estat primitiu d'atac o fugida davant 

d'aquestes situacions... Si bé és cert 

que un estat emocional desequilibrat 

pot dur-nos a empitjorar aquests fac-

tors (i, per tant, fer-nos més proclius 

a sofrir una malaltia), no té res a veu-

re amb les propostes que escoltem a 

la Bioneuroemoció, que sosté coses 

com ara que un xic que té un càncer de 

testicle és arran d’un problema amb la 

parella i que, trobant el conflicte i fent 

"quarantena" respecte a ella, es pot 

curar. Crec que no cal afegir res més so-

bre el nul rigor científic de l'assumpte.

El fenomen creix? Hi ha cada cop més 

professionals de la salut que creuen en 

"l'origen emocional de la malaltia"?

Malauradament, així és. Estem parlant 

d'una base actual de més de 300.000 

persones que creixen a un ritme aproxi-

mat d'unes 10.000 al mes. És un creixe-

ment que es retroalimenta: si un profes-

sor universitari és adepte i ho introdueix 

a les seves classes, un metge pot pen-

sar que és un mètode seriós perquè 

s’imparteix a la universitat. I si un metge 

ho recomana, els promotors del movi-

ment ho posaran com a exemple per 

clavar-se en un ajuntament a donar xer-

rades. Allà potser puguin convèncer un 

mestre per afegir-ho a les seves classes. 

I així, igual que alguns animals arrosse-

guen paràsits intestinals en ingerir els 

ous que deixen als seus excrements 

quan es llepen per netejar-se, aquestes 

tènies socials han trobat un ecosistema 

que els permet surar sense cap compli-

cació, aprofitant-se, com deien, que no 

hi ha ningú que els pari els peus.

Teniu constància que hi hagi fisiotera

peutes que segueixin la "fe" de la Bio

neuromedicina?

Sí, per exemple em ve al cap un dels 

més greus, i és un cas molt vergo-

nyós per molts motius. En primer lloc 

perquè parlem de dues professores 

universitàries, que tenen baix la seva 

responsabilitat la formació de futurs 

professionals de la Fisioteràpia. Imagi-

neu el desastre de donar com a vàlid 

tot això, front un públic molt vulne-

rable (amb poca tendència a criticar 

l'autoritat, que està allà precisament 

per aprendre d'ella). Tenim constància 

d'alumnes als quals han reformat efec-

tivament el pensament, convertint-los 

en la futura generació d'adeptes que, 

si no es prenen mesures, perpetuaran 

aquest perill. En segon lloc, perquè les 

esmentades professores organitzaren 

un curset d'estiu (de 600 € de matrí-

cula, un dels més cars) per adoctrinar 

en el tema amb una de les principals 

promotores del moviment després del 

seu guru (vàrem aconseguir que el can-

cel·laren in extremis, però poc després 

ens assabentàvem que els mateixos ha-

vien organitzat igualment una xerrada 

"divulgativa" a la universitat). 

Com s'explica que hi hagi universitats 

o centres educatius que donin una 

certa cobertura a aquestes pràctiques 

pseudocientífiques?

Un dels primers moviments exitosos de 

Corbera va ser colar-se a televisió. Una 

adepta al moviment va proposar que 

Corbera obrís el curs d'un institut d'en-

senyança secundària de València. Els 

responsables de l'institut creien que era 

una xerrada ‘motivacional’ com qualse-

vol altra i van trobar com a referència 

el programa de televisió on apareixia 

Corbera, donant per bo l'acte i, fins i 

tot, deixant que fes una entrevista a una 

adepta (que moriria el desembre del 

2015 per rebuig de tractament mèdic 

per als càncers que patia). Quan Corbe-

ra va començar a donar la xerrada, els 

responsables de seguida s'assabenta-
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ren que els havien colat un gol. Però el 

mal ja estava fet, i Corbera ara té aquest 

vídeo a Youtube com a referent de "la 

bioneuroemoció en l'educació". 

Miren d’aprofitar el prestigi de les ins

titucions com a plataforma...

Exactament. És també el cas de la intro-

missió en una universitat barcelonina. 

En aquest cas, parlem d'una professora 

que es defineix com a "molt mística" i 

que al seu mur de Facebook igual com-

partia articles d’Hamer o de Corbera, 

que d'ovnis o "la cura del càncer amb 

bicarbonat". Aquesta professora va 

convidar Corbera a donar una classe 

als seus alumnes de quart d'Infermeria, 

i Corbera va penjar a les seves xarxes 

socials, ben orgullós, la seva foto a l'au-

la. Demanant raons a la universitat en 

qüestió, ens comunicaren que la profes-

sora en qüestió els havia dit que "era un 

debat, no una classe magistral". 

I no era així?

Com se sol dir, s'enxampa abans un 

mentider que un coix, i resulta que a 

una entrevista a "L'ofici de viure" de 

Catalunya Ràdio conduït per Gaspar 

Hernàndez (un altre adepte al movi-

ment, que ha entrevistat sovint Corbera 

i li ha escrit fins i tot el llibre "No soy de 

este mundo", difonent aquest perill per 

les ones radiofòniques amb diners del 

contribuent), Corbera deixava clar no 

tan sols que va ser una classe magistral, 

sinó que la idea conjunta que tenien 

ambdós era d'incloure la Bioneuroe-

moció com a estudis oficials d’aquesta 

universitat catalana. Gràcies a les ac-

cions de RedUNE, no ho va aconseguir 

i va haver de retirar, fins i tot, les men-

cions que feia a la universitat en l’es-

mentada publicació.

Què proposeu des de RedUNE? Com 

es combat tot això?

La lluita és duríssima i molt comple-

xa. El primer pas que hem dut a ter-

me ha sigut la compilació i confecció 

d'un extens dossier (supera ja les 350 

pàgines) sobre el moviment per pre-

sentar-lo a les autoritats i a totes les 

entitats on puguin haver sigut víctimes 

d'infiltracions o intents d'infiltració. Des 

d'aquest punt, tractem per una banda 

d'assessorar les víctimes personals que 

ha deixat el moviment. Per una altra, di-

fondre l'alerta per mitjans de comuni-

cació (que comencen a prestar atenció 

sobre la perillositat del moviment, però 

queda molt per fer). 

Què poden fer els professionals de la 

salut i els col·legis professionals?

Per començar, prendre's seriosament 

el problema, informar-se convenient-

ment (a RedUNE estarem encantats 

de resoldre dubtes) i ajudar a crear-ne 

consciència. Hi ha una detestable ac-

ceptació social vers les pseudociències 

que s'ha d'acabar ja. S'han de prendre 

mesures més actives i dures contra l'in-

trusisme a la salut i els venedors de fum 

per captar persones vulnerables per 

adoctrinar-les i reclutar-les per propos-

tes contràries a les ètiques de les cièn-

cies de la salut. Però també s'ha d'aca-

bar amb corporativismes mal entesos 

dintre dels col·legis, que fan els ulls 

grossos davant de vulneracions clares 

de la deontologia que cada col·legi ha 

signat per unanimitat.
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Running, la febre que no passa
Cada mes es publiquen arreu del món uns 1.500 articles d’interès científic 
sobre el running, una bona mostra del vigor que envolta aquesta pràctica 
esportiva des de fa uns anys i que, tan sols pel que fa al calçat, mou uns 
20.000 milions de dòlars anuals.  La febrada pel running segueix ben 
viva, no passa.
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El running, ara mateix, ja és alguna 

cosa més que una febrada esportiva. 

És també un atractiu pastís econòmic 

en el qual el màrqueting i els interessos 

comercials hi juguen un paper franca-

ment important que, sovint, els fa pas-

sar per davant de la lògica i els avenços 

científics. Una primera dada: la indús-

tria del calçat esportiu mou al voltant 

de 20.000 milions de dòlars anuals. Una 

segona dada: a l’estat espanyol es ve-

nen, avui dia, més del doble de saba-

tilles esportives que l’any 2009, encara 

no fa ni deu anys. A tot això, els serveis 

de Fisioteràpia s’omplen de corredors i 

no és estrany: hi ha estudis que consta-

ten que un mínim del 50% dels runners 

es lesiona un cop a l’any.

El fenomen no és tan sols del nostre 

país, sinó mundial. Com en tantes d’al-

tres coses, és als Estats Units on es va 

iniciar la tendència que apunta que, a 

l’estat espanyol, el número de runners 

ha crescut més d’un 100% els darrers 

anys, amb un percentatge de majors 

de 40 anys que s’animen a participar 

en maratons superior al 50%. Són da-

des que evidencien que la tendència 

no sembla tenir aturador i que, a la 

força, s’incrementen les consultes de 

runners més o menys ocasionals als 

serveis i clíniques de Fisioteràpia. “És 

obvi que s’estan omplint de runners les 

consultes de fisioterapeutes, i nosal-

tres ho notem perquè cada cop tenim 

més fisioterapeutes que ens demanen 

fer una formació específica al respecte 

en vista de la demanda creixent que 

tenen”, explica Albert Carrère, respon-

sable a Espanya de la Clínica del Corre-

dor junt amb Àlex Àlvarez. 

La Clínica del Corredor té el seu ori-

gen al Canadà i s’ha convertit en una 

referència internacional pel que fa a 

la prevenció de lesions en les curses 

a peu. Carrère posa damunt la taula 

una altra dada que demostra la vitali-

tat de tot allò que envolta el món del 

running avui dia: “nosaltres constatem 

que cada mes es publiquen al voltant 

de 1.500 articles sobre el tema arreu 

del món”. També és evident, per tant, 

que en pocs anys creixen a un ritme 

vertiginós les evidències científiques al 

voltant del running i tot allò que l’en-

volta. Malgrat tot, els mites i les creen-

ces populars continuen tenint un gran 

pes específic. En opinió de Carrère, “si 

una marca treu una nova sabata espor-

tiva i crida als quatre vents que té unes 

determinades avantatges i t’ho repe-

teixen a la botiga, aquest missatge arri-

ba a molta més gent que el tu puguis 

dir-los des de l’àmbit científic”.

Els mites són diversos, tot començant 

pel que sosté que el calçat esportiu és 

crucial per a un runner. “Evidentment 

que el calçat és important perquè és el 

contacte del corredor amb el terra i no 

cal infravalorar-lo però, sovint, darrera 

de les lesions hi ha d’altres factors que 

tenen més importància”, apunta Miki 

Martínez, membre de la Comissió de 

Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica 

del Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-

talunya. Entre aquests factors “hi ha el 

fet d’haver tingut lesions prèvies, és a 

dir, haver patit una lesió prèvia fa que 

tinguis molts més números de tenir una 

lesió posteriorment”, indica. 

En aquesta mateixa línia es manifesta 

Carrère quan diu que “el calçat no és la 

part més important pel que fa a preven-

ció de lesions; és un factor secundari”. 

Hi ha factors molt més importants com 

és “la quantificació de l’estrès mecànic 

o, dit de manera senzilla, el voler fer 

massa en massa poc temps. Normal-

ment, el 80% de les lesions estan rela-

cionades amb aquesta causa”, afegeix. 
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La progressió, per tant, és una paraula 

clau per a tot runner. “Per evitar lesions, 

problemes articulars o tendinosos típics 

en els corredors, cal fer una progressió 

molt ben pautada. El que no pot ser és 

que agafem les primeres vambes que 

tenim a casa i que sortim a córrer mit-

ja hora perquè ara tenim una mica de 

temps i ens ve de gust”, reflexiona Fi-

del Sust, cap de Fisioteràpia del Centre 

d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat. 

I encara afegeix: “cal que siguem cons-

cients de coses bàsiques que, sovint, 

es perden de vista. Una persona que 

fa cinc mil metres còmodament, no pot 

fer deu mil metres de cop, sense cap 

mena d’entrenament previ. És impor-

tant saber quants quilòmetres corres a 

la setmana i anar incrementant-los pro-

gressivament”.

Però que el calçat sigui un factor se-

cundari en el desenvolupament de 

determinades lesions no vol dir que 

no sigui una bona eina de tractament i 

de prevenció. Segons Carrère, “el que 

nosaltres veiem és que el calçat és la 

principal alteració de la biomecàni-

ca i que més del 90% dels corredors 

corren amb un calçat que els provoca 

que tinguin una tècnica de carrera més 

ineficaç i que rendeixin menys”. Cal, 

per tant, mirar-se què portem als peus 

o què no portem als peus, si s’opta 

pel minimalisme en el calçat. Carrère 

creu que, sovint, és una bona manera 

d’alterar la biomecànica en menor me-

sura. “El que nosaltres hem constatat 

és que un 70% d’índex minimalista és 

necessari perquè no hi hagi altera-

cions biomecàniques”, afirma. Cosa 

que no vol dir que calgui suggerir a 

tothom que es passi al minimalisme 

en el calçat. Perquè un corredor pot 

estar perfectament acostumat a fer 

uns determinats quilòmetres a la set-

mana amb un calçat amortit, ha estat 

progressiu en l’aplicació de càrregues 

i no pateix cap lesió. En aquest cas, no 

caldria canviar res. El minimalisme no 

és cap religió.
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“Jo només recomanaria un canvi de 

calçat a un pacient si crec que té a veu-

re amb la patologia que presenta”, re-

flexiona Martínez. “L’important és que 

el pacient corri còmode i que el calçat 

no alteri la seva biomecànica natural a 

l’hora de posar-se a córrer”, conclou. 

En el cas del minimalisme, però, un 

altre cop la progressió torna a ser im-

prescindible per estalviar-se lesions. 

Aquell que no comprengui que no pot 

passar de córrer amb un calçat amortit 

a fer-ho, de cop i volta, amb un calçat 

minimalista o, fins i tot, sense calçat, 

té un gran risc de lesionar-se. És lògic. 

Portem tota la vida, gairebé des que 

naixem, amb el peu embotit dins d’una 

sabata com per poder imaginar que, en 

pocs dies, podrem sortir a córrer gaire-

bé sense calçat. El procés d’adaptació 

requereix de temps. Carrère explica 

que a la Clínica del Corredor s’aconse-

lla que el primer dia que se surt a córrer 

amb calçat minimalista, i si es fan ses-

sions de 50 minuts, per exemple, tan 

sols es faci minimalista un minut i els 49 

minuts restants es facin amb el calçat 

habitual. I cada dia, es tractaria d’aug-

mentar de minut en minut. 

Tornem a anar, però, a remolc del que 

passa als Estats Units. A l’Amèrica del 

Nord, ara mateix, el minimalisme en el 

calçat encara pesa, però ha començat 

a guanyar terreny tot el contrari: l’ultra-

maximalisme, amb marques com Hokah 

fent-se un gran forat en el mercat. I ja 

hi tornem a ser: són el màrqueting i la 

publicitat els que acaben determinant, 

en bona mesura, què es posen als peus 

la majoria de corredors de tot el món. 

Com diu Miki Martínez, “és veritat que 

cada cop hi ha corredors més ben infor-

mats, però també és cert que, avui dia, 

l’únic criteri que segueix la majoria de 

gent és triar les sabates que són més 

‘xules’ i més noves, i aquest no hauria 

de ser mai el factor més important en 

el procés de compra”.
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ARTICLE CIENTÍFIC

Efectivitat d’un programa de Fisioteràpia 
respiratòria en pacients amb vessament pleural. 
Cal l’ús rutinari de l’inspiròmetre d’incentiu?

Introducció. La Fisioteràpia respira-

tòria (FR) precoç i dirigida, té un paper 

primordial a l’hora de minimitzar les 

seqüeles que es produeixen en els 

vessaments pleurals (VP) hemà-

tics i de causa infecciosa, 

que comporten una reduc-

ció de la ventilació pul-

monar.   L’inspiròmetre 

d'incentiu (ICI) és un 

aparell que s'utilitza 

de manera rutinària 

en aquests trac-

taments. L'objec-

tiu de l'estudi és  

1) quantificar, en 

termes radiolò-

gics i de funció 

respiratòria, l'efec-

te de la FR en la reducció del 

fibrotòrax residual en els pacients amb 

VP i 2) valorar el benefici addicional que 

aporta l'ús de l’inspiròmetre d'incentiu.

Inmaculada Castillo Sánchez, Julia Tárrega Camarasa*, Enric Barbeta Sánchez*
Unitat de Pneumologia. Hospital Universitari General de Granollers. Universitat Internacional de Catalunya*

Carrer de Santiago Rusiñol, núm. 5, 08553 Seva, Barcelona. 

Tel: 685 22 5848 - icastillo@fhag.es

No hi ha cap conflicte d’interessos

Agraïments al Servei de Pneumologia del nostre centre

RESUM
Pacients i mètode. Van ser inclosos 

pacients ingressats a la Unitat de Pneu-

mologia d'un hospital general amb els 

diagnòstics d'hemotòrax i vessament 

pleural de causa infecciosa, incloent 

la pleuritis tuberculosa que, en el 

moment de l'alta hospitalària, 

presentaven alteració ventila-

tòria secundària i/o alteració 

radiològica.

El programa de FR con-

sistia en la realització 

de tècniques d'expan-

sió toracoabdominals, 

mentre que en un sub-

grup de pacients es 

va usar més l’ICI. Es va 

practicar una radiogra-

fia de tòrax i espirome-

tria a l'inici i després de la finalització 

del programa.
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Pots llegir l’article complert a la Revista Científica del Col·legi al següent enllaç: 

www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/publicacions/revista_cientifica/swf/revista_xii.pdf

PARAULES CLAU: Fisioteràpia respiratòria. Vessament pleural. Espirometria incentivada.

Resultats. Els pacients inclosos van ser 

33 amb edat mitjana de 47 ± 17 anys. 

Els diagnòstics de VP van ser: 17 (52%) 

pleuritis parapneumònica, 9 (27%) 

pleuritis tuberculosa i els 7 restants 

(21%) hemotòrax traumàtic. La mitja-

na de la Capacitat Vital Forçada (FVC) 

inicial va ser de 64 ± 10% i tots van 

presentar alteracions radiològiques. 

La durada mitjana del programa de FR 

va ser de 21 sessions. La FVC va pre-

sentar un increment mitjà absolut de 

749 ± 442 ml a la finalització del pro-

grama. Tots els pacients van mostrar 

millora radiològica. En els 16 pacients 

en els quals es va utilitzar l'ICI no vam 

observar diferències estadísticament 

significatives respecte als valors finals 

de la funció pulmonar, la recuperació 

radiològica, la durada del programa i 

el nombre de sessions de FR.

Conclusions. L'aplicació d'un programa 

precoç de FR en pacients que presen-

ten seqüeles pleurals aconsegueix una 

millora funcional i radiològica. L’ICI 

no aporta un benefici significatiu com 

a tractament de suport a la FR dins el 

maneig del VP.

Número XII. Setembre 2016

ACTUALITZACIONS
EN FISIOTERÀPIA
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APARTATNOSALTRES

El passat 3 de novembre va tenir lloc a 

la seu del Col·legi la tercera edició del 

cicle de conferències Inspira’t. En aques-

ta ocasió vam comptar amb el company 

Marc Lari, fisioterapeuta emprenedor 

que treballa per compte propi des de 

fa 16 anys i que és a més, formador en 

Dolor Miofascial i coordinador de la Co-

missió de Fisioteràpia Neuromusculoes-

quelètica del Col·legi.

El ponent va compartir amb nosaltres 

la seva experiència en el món laboral, 

dificultats, oportunitats, errors i encerts. 

Aquesta edició va ser, més que una con-

ferència, una conversa amb interven-

cions i intercanvis d’experiències i opi-

nions entre els assistents. Es van tractar 

conceptes com el poder del treball 

en equip, la valentia, l’entusiasme, les 

oportunitats o la gestió del fracàs. Es va 

parlar també del paper de les TIC i del 

màrqueting en un món laboral en cons-

tant i revolucionari canvi de paradigma.

Després de més de dues hores, els as-

sistents van marxar amb conceptes i 

preguntes a vegades oblidades, com 

el que faig, m’apassiona? El ponent ens 

va fer veure que quan t’apassiones amb 

el que fas, tens una necessitat contínua 

d’aprenentatge i et converteixes, irre-

meiablement, en un professional valuós. 

La passió pel que fas és la clau de l’èxit

Quin tipus de sabata és la més adequa-

da, amb taló o sense? I de quina alça-

da ha de ser? Són preguntes freqüents 

quan s’ha patit alguna patologia al peu.

És per aquest motiu que hem dedicat el 

nostre vídeo-consell del mes de novem-

bre a parlar dels talons, perquè l’ús pro-

La Comissió de Neuromusculoesquelè-

tica del Col·legi de Fisioterapeutes ha 

començat a preparar un seguit d’acti-

vitats que pretenen convertir el trac-

tament de l’espatlla en protagonista 

de l’any 2017. En aquest sentit, ja s’ha 

organitzat un seminari sobre “Valoració 

funcional i ecogràfica del complex arti-

cular de l’espatlla”, que tindrà lloc el 21 

de gener a la seu del CFC.

Aquest seminari té per objectiu intro-

duir els alumnes en el camp de la va-

loració clínica i funcional i l’ús de l’ecò-

graf com a eina complementària dins el 

procés de valoració en Fisioteràpia. 

longat i desmesurat de sabates de taló 

pot ocasionar una varietat de lesions i 

desequilibris en la postura, a més d’al-

tres patologies com són artrosi o artritis 

als genolls, afeccions de nervis, tendi-

nitis, galindons, dits en martell o una 

certa predisposició a patir lesions de 

turmell com ara esquinços o fractures.

El seminari consta de dos blocs o apar-

tats. En el primer bloc s’ensenyarà 

l’alumne a identificar les síndromes 

i disfuncions del moviment més fre-

qüents d’aquest complex articular, així 

com la seva correcta valoració a través 

de diferents proves i tests específics 

descrits i publicats en la literatura cien-

tífica d’aquests últims anys.

El segon bloc consistirà a introduir l’ús 

i pràctica de l’ecògraf dins del procés 

de valoració en Fisioteràpia. Constarà 

d’una primera part teòrica, en la qual 

s’explicaran les diferents aportacions 

fetes per diferents autors respecte a l’ús 

de l’ecògraf en la valoració de l’espatlla. 

Posteriorment, es durà a terme una part 

pràctica en la qual els alumnes podran 

experimentar els conceptes exposats.

Talons, sí o no? I de quina mida?

Activitats al voltant de l’espatlla al llarg del 2017

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

talunya i la Federació d’Associacions 

de Mares i Pares de Catalunya (FAPAC) 

van formalitzar un conveni de col·labo-

ració, que preveu dur recomanacions 

bàsiques d’higiene nasal a través de les 

AMPA i les AFA (Associació de Famílies 

d’Alumnes) d’arreu de Catalunya.

El Col·legi (a través de la Comissió 

de Fisioteràpia Respiratòria) impulsa 

aquest any 2016 una campanya de Fi-

sioteràpia respiratòria, i aquesta tardor 

es duran a terme un seguit de xerra-

des sobre la necessitat de realitzar una 

bona higiene nasal des de petits. Les 

conferències s’han programat en col·la-

boració amb la FAPAC, que agrupa 

més de 2.000 AMPA repartides en més 

de 750 municipis i que representen més 

de 400.000 famílies. 

“Es tracta de donar alguns consells molt 

bàsics que, portats a la pràctica diària-

ment, acaben sent molt importants per 

prevenir infeccions, però també d’altres 

malalties cròniques que se’n deriven”, 

explica el degà del Col·legi, Manel Do-

mingo. Mocar-se malament pot provo-

car sinusitis (per acumulació de les se-

crecions a les vies altes a causa d’un mal 

drenatge), bronquiolitis o pneumònia 

(si les secrecions s’acumulen a les vies 

respiratòries baixes). L’hivern és temps 

de grip i refredats i, en conseqüència, 

és quan ens ataquen tot tipus d’infec-

cions de les vies altes que, de vegades, 

provoquen pneumònies o bronquitis i 

que, fins i tot, poden ser el desencade-

nant de patologies cròniques.

Campanya conjunta de la FAPAC i el CFC
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APARTATNOSALTRES

El passat 2 d’octubre de 2016 es va 

produir l’entrada en vigor d’unes de-

terminades modificacions procedimen-

tals introduïdes per la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, de Procediment Administra-

tiu Comú de las Administracions Públi-

ques. A continuació us indiquem les 

dues de major rellevància fiscal:

1. Dissabtes dies inhàbils. A partir 

de la data indicada, els dissab-

tes es consideraran com a dies 

inhàbils a efectes del còmput de 

terminis. Aquesta mesura afecta 

no només als terminis tributaris 

sinó als de qualsevol procedi-

ment administratiu.

2. Nova obligació de rebre per mit

jans electrònics, comunicacions 

i notificacions de les administra-

cions públiques i, en particular, 

de l’Agència Tributària.

Els següents col·lectius, que fins el 2 

d’octubre es trobaven exclosos del sis-

tema, ara estan obligats a entrar al sis-

tema de comunicacions i notificacions 

per mitjans electrònics:

• Entitats sense personalitat jurídica.

• Professionals que exerceixen 

una activitat professional per a 

la qual es requereixi col·legiació 

obligatòria, exclusivament per als 

tràmits i actuacions que realitzin 

amb les administracions públi-

ques en exercici d’aquesta acti-

vitat professional (fisioterapeutes 

metges, advocats, arquitectes, 

enginyers, etc.).

• Representants de persones o enti-

tats obligades a relacionar-se elec-

trònicament amb l’Administració.

• Els empleats de les administra-

cions públiques per als tràmits i 

actuacions que realitzin amb elles 

per raó de la seva condició d’em-

pleat públic, en la manera deter-

minada reglamentàriament per 

cada Administració.

Aquesta mesura, que previsiblement 

haurà de ser objecte de desenvolupa-

ment, comporta que hagin de relacio-

nar-se electrònicament amb l’Admi-

nistració les Comunitats de Béns (CB), 

Societats Civils (SCP), comunitats de 

propietaris, associacions...

En aquest sentit, l’Administració Tri-

butària preveu emetre una primera 

notificació informativa en paper als 

nous obligats que no hagin optat pel 

sistema de notificacions electròniques 

abans del 2 d’octubre. No obstant, la 

no-recepció d’aquesta comunicació no 

exonera de l’obligació d’utilitzar el sis-

tema de notificació electrònica.

Finalment recordar que la utilització de 

mitjans electrònics exigeix disposar de 

certificat digital admès per l’Adminis-

tració Tributària per a aquests tràmits, 

per la qual cosa serà necessari que els 

obligats l’obtinguin al més aviat possi-

ble. Podeu obtenir un certificat electrò-

nic mitjançant qualsevol de les entitats 

emissores de certificats electrònics.

D’altra banda, i a mode d’exemple, 

trobareu una instrucció per a la trami-

tació i obtenció del certificat digital a 

la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-

bre que ha confeccionat la nostra As-

sessoria Fiscal, així com l’adscripció al 

sistema de notificacions electròniques 

a https://goo.gl/VROuWM.

Nova obligació d’utilitzar el sistema de notificació electrònica amb 
l’Administració

El Col·legi porta ja uns mesos atenent 

un degoteig de consultes per part de 

col·legiats en relació a una intensifi-

cació de les inspeccions de Treball a 

serveis de Fisioteràpia (petits, mitjans 

i grans) d’arreu de Catalunya. L’objec-

tiu d’aquestes inspeccions, segons ens 

manifesten els propis col·legiats, se 

centrarien en les relacions laborals. 

Arran d’aquest fet, hem emès una nota 

pública on exposem les nostres consi-

deracions al respecte i en la qual, entre 

d’altres, recomanem a tots els col·le-

giats que certifiquin amb els seus asses-

sors que les relacions laborals que els 

regeixen estan en consonància amb el 

marc laboral actual. Podeu llegir la nota 

de premsa a https://goo.gl/DTH0yk.

Si teniu qualsevol dubte o consulta, 

podeu contactar amb les nostres asses-

sories per correu electrònic, per telèfon 

al 93 207 50 29 o visitar el següent enllaç 

www.fisioterapeutes.cat/assessors

Increment d’inspeccions de Treball als centres de Fisioteràpia
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Reus
Secció de Tarragona

Cursos

Curs – taller avançat de Fisioteràpia respiratòria 
de l’adult i gent gran

Dolor crònic

Seminaris Tècnics

Estabilització cervical

4 M (Mulligan, McConnell, McKenzie i Maitland)

Lleida
Secció de Lleida

Cursos

Les afeccions neuromusculosquelètiques amb més 
prevalença de l’extremitat inferior

Curs – taller d’introducció a la Fisioteràpia respiratòria 
en geriatria

Seminaris Tècnics

Running

Reprogramació abdominal

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

Cursos

Introducció al concepte CORE

Seminaris Tècnics

Reprogramació abdominal

Vic
Grup d’Interès d’Osona-Ripollès

Cursos

Embenats neuromusculars. Nivell Inicial

Seminaris Tècnics

Reprogramació abdominal

Pla de formació

2017
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Barcelona
Jornades

IV Matinal d’Acupuntura

II Meet Up de Fisioteràpia en Neurologia

VII Jornada d’Abordatge Pràctic de Fisioteràpia 
en Geriatria

Jornada de Mútues de Salut

VIII Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica

VI Jornada Fisioteràpia, TIC i 2.0

Jornada d’Esports

Cursos

Fisioteràpia obstètrica. Embaràs i part. 
Preparació a la maternitat

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

Tractament de Fisioteràpia en les disfuncions anorectals

Abordatge conservador i amb punció seca de la síndrome 
de dolor miofascial (60 h)

Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Semiautomàtica 
(SVB i DEA)

Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Semiautomàtica 
(Renovació de l’acreditació)

Ajudes ortètiques: teoria i pràctica aplicada als nens 
amb hemiplegia

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

Seminaris Tècnics

Estabilització cervical

Recollida de dades i raonament clínic davant 
els trastorns neuromusculosquelètics

Dibuix per a fisioterapeutes

Running

4 M (Mulligan, McConnell, McKenzie i Maitland)

Girona
Secció de Girona

Cursos

Abordatge conservador i amb punció seca de la síndrome 
de dolor miofascial (60 h)

Mobilització del sistema nerviós

Vilafranca del Penedès
Grup d’Interès del Penedès

Cursos

Curs introductori al tractament de la disfunció de 
l’articulació temporomandibular

Gestió de centres de Fisioteràpia

Seminaris Tècnics

Recollida de dades i raonament clínic davant els trastorns 
neuromusculosquelètics

Igualada
Grup d’Interès de l’Anoia

Cursos

La fuetada cervical i la cervicàlgia comuna. Les afeccions 
prevalents de la regió cervical

Seminaris Tècnics

Suport Instrumental en Fisioteràpia Respiratòria II

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

Cursos

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

Seminaris Tècnics

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

Quines són les teves preferències formatives? Respon l’enquesta

col·legiats, a fi de poder millorar la pro-

gramació d’activitats. Es tracta d’una 

enquesta en línia que estarà disponible 

fins el 9 de gener de 2017.

El Departament de Formació del 

Col·legi ha dissenyat una enquesta 

amb la finalitat de conèixer les neces-

sitats i preferències de formació dels 

Ajuda’ns a millorar dedicant uns minuts 

a contestar-la des del següent enllaç.
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APARTATQUI ÉS QUI

Marta Escurriola
Coordinadora del Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre

Qui sóc? 

El meu nom és Marta Escurriola Ara-

gonés, tinc 28 anys i sóc fisioterapeuta. 

Em vaig diplomar a la Facultat de Me-

dicina i Ciències de la Salut, a la Univer-

sitat Rovira i Virgili de Reus (promoció 

2006-2009). Visc a Jesús i treballo a Tor-

tosa i formo part del Grup d’Interès de 

les Terres de l’Ebre.

Què faig? 

Actualment treballo en un centre privat 

a Tortosa i durant molts anys he estat 

vinculada professionalment al club de 

futbol a Jesús. Fa escassament un any, 

una membre del Grup d’Interès em 

va proposar de formar-ne part i em va 

agradar la idea. 

Quan jo vaig acabar d’estudiar, l’or-

ganisme del CFC se situava exclusiva-

ment a Barcelona, juntament amb totes 

les seves activitats, formacions, asses-

sories, etc. i això et feia sentir una mica 

desvinculat. Crec que les comissions 

i els grups d’interès són una iniciativa 

molt important per tal que tots els fi-

sioterapeutes de zones més descen-

tralitzades tinguin algun tipus d’enllaç 

amb el Col·legi i, per tant, més interès 

per tot el que aquest pot aportar-los i 

viceversa. Una de les tasques que les 

seccions i grups del Col·legi estan fent 

possible és l’accessibilitat a la formació 

prop de casa, una acció que està sent 

molt ben rebuda per tots els col·legiats.

Què vull fer? 

Professionalment el meu objectiu és 

continuar formant-me per tal de millo-

rar en la meva feina. En la nostra pro-

fessió, la formació és fonamental ja que 

constantment apareixen publicacions 

científiques les quals deixen enrere ac-

cions terapèutiques utilitzades fins ara 

i donen a conèixer noves aplicacions i 

tècniques; està en constant evolució i 

nosaltres també hi hem d’estar.

Pel que fa a la Fisioteràpia, espero que 

es continuï difonent i promovent amb 

el ritme d’aquests últims anys. És ne-

cessari que tothom conegui la Fisio-

teràpia, en què consisteix i de quina 

manera els pot ajudar, ja sigui resolent 

lesions, donant eines per prevenir-les 

o millorant la qualitat de vida en casos 

no resolutius.

26 Noticiari de Fisioteràpia 107



novembre-desembre 2016  27

La vostra confiança ens fa créixer dia rere dia i ens permetrà  
ampliar les ofertes del Club al llarg de tot el 2017! 

Gràcies per la vostra participació.

Bon Nadal i Feliç Any Nou!

El Club CFC us permet accedir a avantatges i descomptes exclusius.

Visita’ns a www.fisioterapeutes.cat
Contacta’ns a clubcfc@fisioterapeutes.cat

Club
CFC

Aplicacions informàtiques, assegurances, bancs i caixes, carburants, equipaments informàtics, 
espectacles, esports, formació transversal, gestió de residus, hotels, parcs d’atraccions, restauració, 

salut i benestar, subministraments de fisioteràpia, supermercats, telefonia, viatges... 



APARTATACMCB

Iniciem el curs amb molta 
energia i Fisioteràpia!
La Societat Catalano-Balear de Fisio-

teràpia ha començat el curs amb mol-

tes ganes i energia, i  mostra d’això és 

el gran ventall d’activitats que hem dut 

a terme durant tot el mes d’octubre i 

de novembre.

El mes d’octubre va ser inaugurat du-

rant els dies 13 i 14 amb el seminari 

“Actualització en l'exploració física 

de la unitat pelvifemoral” amb el Sr. 

Pedro Rubio Montoro, fisioterapeuta 

i osteòpata del centre de Fisioteràpia 

Cos Global. Va explicar-nos les bases 

per al raonament clínic en el complex 

lumbopelvifemoral; d’una manera clara 

i pràctica ens va explicar la palpació, la 

mobilitat i factors limitants i vam posar 

en pràctica tots els tests de sacroilíaca, 

còccix, pubis i articulació coxofemoral. 

Per acabar el curs va parlar de control 

motor, test i aplicacions clíniques.

Va ser un seminari molt productiu amb 

una gran evidència científica on vam 

poder veure les  actualitzacions més 

rellevants i posar en pràctica tot el con-

tingut del curs.

El passat 21 d'octubre, com cada any, 

va tenir lloc la Jornada conjunta amb  la 

Societat Catalana de Medicina de l'Es-

port (SCME). El tema de tota la Jornada 

va ser “Lesions lligamentoses”. La Jor-

nada es va composar de tres taules:

La primera taula va parlar de lesions 

lligamentoses de la mà. El Dr. Àngel 

Ferreres, cirurgià de mà de l’Institut 

Kaplan, ens va parlar del dolor cubital 

de la mà i la importància dels lliga-

ments radiocubitals distals, lligament 

triangular en aquestes patologies. 

Per altra banda, el Sr. Vicenç Punsola, fi-

sioterapeuta especialitzat en teràpia de 

la mà, ens va oferir la manera de valorar i 

entendre la funció d’aquests lligaments 

per fer un bon diagnòstic funcional i po-

der rehabilitar aquestes patologies. 

La segona taula va parlar de lesions 

d’inestabilitat de turmell. Vam tenir el 

plaer de rebre al Dr. Jordi Puigdellívol, 

traumatòleg del FC Barcelona que, 

amb la seva ponència, es va centrar en 

l’exploració del lligament deltoïdal i la 

importància de la sindesmosi que, mol-

tes vegades, passen desapercebudes, 

la diferenciació entre impingement i la 

lesió condral, les lesiones d’inestabilitat 

funcional i crònica. 

Aquesta taula la va tancar el Sr. Toni 

Bové, fisioterapeuta del FC Barcelona de 

bàsquet, que ens va parlar de la readap-

tació d’un turmell a la pràctica esportiva, 

on el treball propioceptiu en situacions 

reals de partits és imprescindible per ob-

tenir una rehabilitació completa. 

Per clausurar la Jornada, vam comptar 

amb una tercera taula on el tema prin-

cipal van ser els avenços en les plàsties 

del lligament encreuat anterior. 

El Dr. Hernández Hermoso, cap de 

servei de COT de l’Hospital Univer-

sitari Germans Trias i Pujol, ens va fer 

un update en reconstrucció del lliga-

ment encreuat anterior amb els criteris 

d’elecció de l’empelt i les estadístiques 

d’elecció de les diferents tècniques 

quirúrgiques de genoll. 

Per finalitzar la taula i la Jornada, el  

Dr. Javier Ortiz, metge especialista en 

Medicina Física i Rehabilitació, va par-

lar de la biomecànica de les lesions de 

lligament del genoll, amb els estabilit-

zadors mecànics en el pla sagital i la 

demanda que té un esportista en mo-

viments rotacionals que provoca alta 

probabilitat d’afectacions al genoll. 

Cal destacar que la Jornada va ser tot 

un èxit amb una sala plena de fisio-

terapeutes amb ganes de conèixer i 

avançar en la nostra professió. 

El 26 d’octubre va tenir lloc la VII Jorna

da Interuniversitària on es van presentar 

els millors TFG del 2015-2016  a l’Acadè-

mia de Ciències Mèdiques. En la Jorna-

da hi van estar presents alumnes, coor-

dinadors de grau i professors. Va ser una 

Jornada molt dinàmica on es van crear 

debats entre alumnes i professors.
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En primer lloc, Daniel Peralta de la FUB 

va presentar el seu treball, que porta-

va per títol “Efectivitat de l’entrena-

ment neuromuscular en la prevenció 

de lesions sense contacte del lligament 

encreuat anterior en futbolistes femeni-

nes d’entre 12 i 25 anys”.

Seguidament va presentar l’Oriol Mar-

tínez  de la UdL, amb el títol de “Efec-

tivitat del Tractament neurofeedback 

en la síndrome fibromiàlgica, per a la 

reducció del dolor, la fatiga i les alte-

racions cognitives i psicològiques: Una 

revisió sistemàtica”.

En tercer lloc va presentar el seu treball 

Lluís Aguilar de la UVic sota el títol “La 

síndrome de la banda iliotibial (SBIT)”.

Seguidament va ser el torn de Loïc 

Monfort de la UIC amb el títol “Efectes 

d’un programa d’exercici físic sobre la 

fatiga i la qualitat de vida en pacients 

amb càncer de mama durant el tracta-

ment antitumoral. Revisió sistemàtica”.

A continuació, Lídia Casellas de la URL 

va presentar el seu treball “Eficàcia de 

la Fisioteràpia respiratòria ambulatòria 

mitjançant les tècniques d’expiració 

lenta perllongada, en el tractament 

dels infants afectats de bronquiolitis 

aguda moderada: assaig clínic compa-

rat multicèntric”.

Seguidament Laura Malvesí, Xavier 

Martín i Eva Simona Martínez de la URV 

van presentar el seu treball amb el títol 

“Estudi epidemiològic sobre cefalees 

en població universitària”.

Jordi Berrocal, Simó Kappler i Enric 

Obiols de la EUG van presentar el treball 

de “FISIOTIC: Protocol d’exercicis domi-

ciliaris mitjançant app mòbil per a fractu-

res proximals d’húmer en geriatria”.

L’últim treball  va ser presentat per la 

Mònica Biosca i la Clàudia Muñoz de 

la UAB sota el títol de “Treatments of 

spasticity in cerebral palsy children: a 

systematic review”.

Va ser una Jornada amb treballs d’alt ni-

vell, on vam poder veure que tenim un 

futur de la Fisioteràpia molt interessant.

La sessió científica del mes d’octubre 

que portava per títol “Sistema d’alarma 

i dolor”, va venir de la mà del Sr. Ay-

mar Orio. Va explicar-nos que el dolor 

és una opinió que emet el cervell, quan 

després de processar tota la informació 

que proporciona sensació de perill, així 

com la que proporciona sensació de 

seguretat, decideix que existeix major 

probabilitat de què el cos estigui en 

perill ja sigui real o imaginari. D’aquest 

equilibri constant entre perill i segure-

tat en depèn la percepció d’amenaça i, 

en conseqüència, l’activació de progra-

mes defensius del dolor.

Durant els dies 4 i 11 de novembre vam 

poder gaudir del Taller “Exploració i 

tractament del sistema digestiu” amb 

la Sra. Roberta Biasiotto, fisioterapeuta 

a Cos Global Centre de Fisioteràpia i 

Osteopatia de Barcelona i la Sra. Jès-

sica Cruz, fisioterapeuta de l’Institut de 

Neurociències de l’Hospital Clínic de 

Barcelona. Van iniciar el taller fent un 

repàs anatòmic del sistema digestiu. 

Van explicar-nos un protocol d’explora-

ció on es relacionava la influència de les 

disfuncions viscerals a l’aparell locomo-

tor. També la importància de les bande-

res vermelles de la unitat hepatobiliar, 

unitat gastroesofàgica, unitat funcional 

estómac duodè–fetge–pancrees i del 

sistema entèric. Per finalitzar vam posar 

en pràctica la teràpia manual de totes 

les unitats del sistema digestiu.

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

cripcions a sessions, tallers, jornades i Congrés, les podeu trobar a la nos-

tra pàgina web www.scfisioterapia.cat i que podeu seguir-nos també a les 

xarxes socials Twitter @SCBF_Scientific i Facebook a www.facebook.com/ 

SocietatCientificaDeFisioterapia

novembre-desembre 2016  29

http://www.scfisioterapia.cat
https://twitter.com/SCBF_SCientific
http://www.facebook.com/ SocietatCientificaDeFisioterapia
http://www.facebook.com/ SocietatCientificaDeFisioterapia


APARTATOCI I CULTURA

El Club CFC et porta a l’Índia

Tots aquells que en algun moment de la nostra vida hem pensat que ens agradaria fer un viatge a l’Índia és perquè pensem que 

alguna cosa, en tornar, potser haurà canviat per sempre més en la nostra manera de mirar-nos el món i, fins i tot, en nosaltres 

mateixos. És natural. L’Índia és el país dels colors, les olors, els sabors, els temples, la medicina aiurvèdica, el ioga i una explosió 

de sensacions que, segurament, no puguis oblidar mai més.

Amb el desig de saber una mica més sobre aquest país, l’agència Ruth Travel, per mediació del Club CFC, està preparant 

un viatge per als membres del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya a la regió més emblemàtica del Nord de l’Índia. Ja 

disposem del programa, dates concretes, visites i, evidentment, el preu per a cada col·legiat i els seus acompanyants. La idea 

és fer un viatge per compartir amb companys de la professió, familiars i amics. Tota una experiència que esperem que sigui 

satisfactòria i enriquidora!!!
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Dissenyat per Freepik

Durada del viatge: 9 dies

Dates: 20 - 28 d’agost del 2017

Sortida: Barcelona

Interessats a rebre més informació:  

clubcfc@fisioterapeutes.cat  

o el telf. 93 207 50 29, ext.115

Namaste!

Viatge organitzat per:

L’imprescindible 
Triangle d’Or
El viatge proposa la visita imprescindible a tres 

llocs declarats Patrimoni de la Humanitat per la 

UNESCO, allò que es coneix com el Triangle 

d’Or (Delhi, Agra i Jaipur). D’aquesta manera, 

coneixerem els racons encisadors del Rajas-

than, somiarem amb la història d’amor de què 

ens parlen els marbres del Taj Mahal, recorda-

rem la gran lliçó de vida que ens transmet la his-

tòria de Gandhi, visitarem mercats d’espècies, 

ens sorprendrem amb la gastronomia asiàtica i 

acabarem compartint vivències que, difícilment, 

oblidarem mai més. Quan tornem a casa, possi-

blement no serem els mateixos: una part de la 

nostra ànima serà índia per sempre.
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¡Arriba la revolució!

Els teus pacients podran descar-
regar una app gratuïta amb la 
qual fer reserves , cancel·lacions 
i fins i tot realitzar pagaments.

Gestiona el teu negoci siguis on 
siguis amb el nostre panell 
d’administració.

Més control per 
menys esforç

Control d’agenda

Estadístiques en temps real

Historials i perfils clínics

Signatura digital

www.timp.pro/ccat
96 314 51 11

Visita la nostra web o truca'ns i sol·licita una prova gratuïta.


