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OPINIÓ

L’intrusisme,
al jutjat
Manel Domingo. Degà

sentit de fer-nos arribar les suposades 

pràctiques d’intrusisme que tingueu 

detectades, sinó també en un altre 

sentit: no pot ser que hi hagi fisiotera-

peutes col·legiats que donin cobertura 

legal o fiscal als intrusos. Això és el que 

passa en un dels casos que hem posat 

en mans de la Justícia: un fisioterapeu-

ta col·legiat té cedides les seves dades 

fiscals per fer possible la facturació de 

treballs fisioterapèutics que no ho són. 

És molt greu, i tenim notícia d’altres ca-

sos semblants.  

Així que us demanem col·laboració i res-

ponsabilitat, alhora que us anunciem que 

en la modificació dels Estatuts del Col·le-

gi que ara preparem hi introduirem diver-

ses disposicions que permetran sancionar 

aquells col·legiats que estiguin emparant 

intrusos o pràctiques d’intrusisme.

En la darrera assemblea general, ja vam 

exposar a tots els col·legiats presents 

que, des del Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya (CFC), hem decidit fer un 

pas endavant en la lluita contra l’intru-

sisme. I aquest pas endavant ens ha dut, 

necessàriament, a instàncies judicials, 

on ara mateix hi tenim denunciats di-

versos casos d’intrusisme. Són casos de 

tota mena. N’hi ha d’empreses petites, 

n’hi ha de grans i n‘hi ha d’intrusos que 

actuen pel seu compte, individualment. 

Geogràficament, també hem mirat que 

els casos denunciats siguin d’arreu de la 

geografia catalana.

Si finalment ens hem presentat davant 

la Justícia és perquè entenem esgota-

da la via administrativa a la qual fins ara 

havíem recorregut. Al llarg dels darrers 

anys, com a col·legi professional, hem 

anat presentant denúncies flagrants 

(acompanyades de proves concloents), 

i la Conselleria de Salut de la Genera-

litat de Catalunya no ha pres mai cap 

mesura al respecte. Així doncs, bona 

part de les denúncies que ara hem ele-

vat a la Justícia ja havien estat presen-

tades davant la Conselleria de Salut ara 

fa tres anys. Dit d’una altra manera, la 

inacció de la Generalitat al respecte no 

ens deixa cap altra opció que la judicial.

Des del Col·legi creiem que, fins ara, hem 

fet el que tocava: confiar en l’Administra-

ció. A més, des d’una perspectiva legal, 

difícilment podíem recórrer a la Justícia 

sense haver explorat la via administrativa 

perquè, molt possiblement, en instàncies 

judicials, se’ns hagués recomanat esgo-

tar els canals de l’Administració. 

D’aquí que, en aquest Noticiari, haguem 

decidit publicar una entrevista que hem 

mantingut amb el nostre assessor legal, 

que ens explica quin és l’estat de la 

qüestió i les dificultats que implica haver 

fet aquest pas endavant. Com ell mateix 

afirma, en instàncies judicials perseguim 

dos objectius: “volem establir prece-

dents i, en segon lloc, intentem que les 

denúncies i les sentències que es corres-

ponguin siguin un avís per a navegants, 

en el sentit que no surt gratis ni és fàcil 

practicar l’intrusisme en Fisioteràpia”.

Com a degà del Col·legi, i aprofitant 

aquest editorial, també em veig obligat 

a demanar la col·laboració per part de 

tots els col·legiats. I no tan sols en el 
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APARTATEL TEMA DEL MES

Alerta a les Jornades del 2017

El 2017, un cop més, serà un any dedicat a la formació des del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya. Més enllà de les activitats ja celebrades a 
aquestes alçades, us presentem quines són les principals Jornades d’aquest 
any en curs. A les clàssiques, se’n sumen dues més: una dedicada a l’Esport i 
una altra d’Obstetrícia i Uroginecologia.
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L’oferta formativa de qualitat i bonifi-

cada per als col·legiats torna a ser una 

de les prioritats d’acció del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya aquest 

2017. Ho és en el moment que progra-

mem activitats formatives que miren 

de ser atractives per als professionals, 

però també ho és a l’hora d’establir els 

mecanismes que en faciliten l’accés a 

tots els col·legiats. 

Partim de la base que la formació de 

qualitat no ha de ser un luxe per a nin-

gú i, és per aquest motiu –de la mateixa 

manera que portem fent des del 2015-, 

que totes les activitats formatives són 

gratuïtes per als col·legiats. 

Entenem que l’accés a la formació s’em-

marca en el paquet bàsic de serveis in-

dividuals que el Col·legi ofereix pel sim-

ple fet de formar-ne part, com pot ser 

l’assegurança de Responsabilitat Civil, 

l’atenció per part dels assessors col·le-

gials o la consulta a la Borsa de Treball, 

per esmentar-ne alguns de concrets. 

D’acord amb aquesta filosofia, us pre-

sentem tot seguit el calendari de Jor-

nades previst per a aquest any, que es 

desenvolupa paral·lelament a tota una 

oferta formativa integrada per cursos, 

seminaris i conferències.

gener-febrer 2017  5



APARTATEL TEMA DEL MESEL TEMA DEL MES

6 Noticiari de Fisioteràpia 108

GERIATRIA

La VII Jornada d’Abordatge Pràctic de 

Fisioteràpia en Geriatria se celebrarà el 

dia 1 d’abril al Centre de Convencions 

Internacional de Barcelona (CCIB).

Continuem amb el format de les dues 

edicions anteriors, o sigui, tornarem a 

tenir ponències teòriques al matí i mas-

terclass a la tarda, amb la idea d’ofe-

rir-vos, en grups reduïts, un coneixe-

ment pràctic real.

A la Jornada d’aquest any hem decidit 

recuperar l’esperit multidisciplinari de 

la primera edició de l’any 2011. I ho fem 

absolutament convençuts que l’atenció 

en geriatria -com també passa en d’al-

tres àmbits de la Fisioteràpia- necessita 

de la complicitat de diverses disciplines 

per fer avenços significatius que rever-

teixin en la qualitat de l’assistència i 

tractament al pacient. 

La ponència inaugural anirà a càrrec de 

la gerontòloga Lourdes Bermejo (en-

trevistada en aquesta mateixa revista), 

mentre que la Jornada comptarà amb 

els següents ponents: Loel·la Martín 

(diplomada en Fisioteràpia i llicenciada 

en Psicologia), Joan Térmens (professor 

del Grau de Podologia de la UB, expert 

en biomecànica i cirurgia del peu), Na-

tàlia Talleda (diplomada en Logopèdia i 

logopeda del Parc Sanitari Pere Virgili), 

Diana de la Peña (diplomada en Terà-

pia Ocupacional, formada en Basale 

Stimulation®), i Carles Casanova, May-

los Rodrigo i Belén Malla (com a ex-

perts en teràpia assistida amb gossos).

JNME

La Jornada de Fisioteràpia Neuromus-

culoesquelètica del Col·legi és ja un 

clàssic de la nostra oferta formativa, 

que aquest 2017 arriba a la seva vuitena 

edició i ho fa amb ponents de prestigi 

internacional. La data de celebració és 

el 20 de maig, i el lloc escollit torna  a 

ser el Centre de Convencions Interna-

cional de Barcelona (CCIB). En aques-

ta ocasió, també conservem el format 

de les últimes edicions: matí de classes 

magistrals i tardes amb masterclass.

De la mateixa manera que al 2016 vam 

dedicar la Jornada a les 5M, en aquesta 

ocasió l’eix de totes les ponències serà 

la columna vertebral i, un altre cop, s’ha 

intentat reunir primeres espases del pa-

norama internacional en la matèria. 

Els ponents en aquesta ocasió seran 

els següents: Shaun O’Leary, especia-

lista en Fisioteràpia Neuromusculoes-

quelètica i investigador sènior de la 

Universitat de Queensland (Austràlia); 

Julia Treleaven, professora i investiga-

dora principal de la Unitat de recerca 

en columna cervical i esquinç cervical 

de la Universitat de Queensland; Ge-

rard Álvarez, fisioterapeuta i osteòpata 

DO, Màster universitari en Investigació 

Clínica Aplicada; Ladislao Campos, 

fisioterapeuta, IMTA Teacher, Master 

Oficial en Estudi i Tractament del Do-

lor; Mark Hancock, professor associat 

de Fisioteràpia de la Macquarie Uni-

versity (Austràlia); Marc Lari, fisiotera-

peuta, professor i coordinador de la 

Comissió de Fisioteràpia Neuromus-

culoesquelètica del CFC, i Sergio Ro-

mero, fisioterapeuta especialitzat en 

teràpia manual i esport. 

OBUGI

El dissabte 17 de juny estrenem Jornada, 

organitzada per la Comissió d’Obstetrí-

cia i Uroginecologia (ObUGi) i dedicada 

a les disfuncions del sòl pelvià en les do-

nes. La Jornada, que es de senvoluparà 

al llarg del matí a la seu del Col·legi de 

Fisioterapeutes, comptarà amb les se-

güents taules temàtiques: Quines op-

cions poden suposar un plus al tracta-

ment?, És la reprogramació abdominal 

un objectiu clau de tractament i Com 

puc millorar el meu  rendiment de tre-

ball?, i hores d’ara ja té confirmats els se-

güents ponents: Stephanie Kauffmann, 

Anna Abelló, Laura Rojas, Eva Hernan-

do, Dr. Joan Salinas i Daniel Sanchís.
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Un compte Pensat per tal que els autònoms, els comerços, els
despatxos professionals i les petites empreses es facin grans.

Compte Expansió
Negocis Plus PRO
T’abonemel 10%
de la teva quota de col·legiat*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 TPV Fins a Gratis+ + +30€ mes
comissions Amb condicions preferents. bonificació de l’1 % en l’emissió de Servei Kelvin Retail,
d’administració i de nòmines i assegurances socials.2 informació sobre el
manteniment.1 comportament del teu

negoci.3.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.
* Fins a un màxim de 50 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
Aquestes condicions es mantindran mentre es compleixin els requisits establerts en el contracte:
-Tenir un ingrés regular trimestral per un import mínim de 10.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular).
-I complir, com a mínim, dos 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. En cas que el titular sigui un comerç, és un requisit obligatori disposar de TPV amb la nostra entitat. Es consideren comerç a l’efecte de la contractació d’aquest compte els que
figuren en el llistat publicat a www.bancsabadell.com/compteexpansionegocisplus.
Aquests requisits són de compliment mensual, de manera que si al tercer mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte
Professional.
1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Si hi domicilies conjuntament l’emissió de nòmines i assegurances socials te'n bonifiquem, cada mes, l’1 %, amb un màxim de 30 euros/mes.
3. Comptaràs amb un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del teu comerç, els teus clients i el teu sector, per ajudarte en la presa de decisions.
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.

TIC I 2.0

La Jornada sobre Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació (TIC ) i 2.0 

ja és un altre clàssic del Col·legi de Fi-

sioterapeutes de Catalunya i aquest 

any arriba  a la seva sisena edició. La 

seva celebració està prevista per al dia 

30 de setembre i, com és habitual, serà 

retransmesa en streaming, tot mirant 

que es converteixi en una Jornada que 

es traslladi a internet i es visqui online, 

amb la participació dels fisioterapeutes 

via les xarxes socials. 

Aquesta ha estat la filosofia de la 

Jornada TIC i 2.0 des de la seva pri-

mera edició, convençuts que cal que 

els fisioterapeutes i els professionals 

sanitaris siguem conscients de la im-

portància que les xarxes socials i les 

TIC tenen ja en l’exercici de la sanitat 

avui dia.

En aquesta ocasió, l’eix vertebrador de 

la Jornada serà el “dolor crònic”, una 

patologia que requereix d’un abordat-

ge multidisciplinari, que afecta la qua-

litat de vida de les persones i que està 

molt present en les xarxes socials. 

ESPORT

A més de la d’ObUGi, aquest 2017 es-

trenem una altra Jornada dedicada a la 

Fisioteràpia i l’Esport, que se celebrarà 

el dia 21 d’octubre. En aquesta prime-

ra edició, el que hem volgut des del 

Col·legi de Fisioterapeutes és reunir 

experts que facin llum sobre diferents 

patologies que són freqüents en la 

pràctica esportiva. Aquest és el primer 

cop que el CFC organitza una Jorna-

da sobre el món de l’esport, i ho fem 

atesa la creixent demanda social sobre 

aquests assumptes, que són cada  dia 

més presents en l’escena pública.

La Jornada es dividirà en quatre taules: 

Groin pain, genoll, peu i turmell i parts 

toves. A dia d’avui ja podem confirmar 

la presència del Dr. Javier Yanguas i 

Xavier Garcia Nadal a la taula de Groin 

pain, Silvia Ortega a la taula de genoll, 

Marta Rueda i Montse Pujol a la taula 

de peu i turmell, i Fidel Sust i Xavier Lin-

de a la de parts toves.



APARTATPERSONATGE

Lourdes Bermejo serà l’encarregada 
de pronunciar la conferència inaugu-
ral de la VII Jornada de Fisioteràpia 
en Geriatria del Col·legi, que se cele-
brarà l’1 d’abril a Barcelona. Berme-
jo, diplomada en Gerontologia Social 
i que acumula una llarguíssima expe-
riència en intervenció social integral, 
reflexiona en aquesta entrevista sobre 
els reptes professionals i ètics dels 
professionals sanitaris que tracten 
amb la gent gran. 

“La salut és un dret, i en cap cas una obligació”
Lourdes Bermejo, gerontòloga

Quines són les claus d'una bona aten-

ció sanitària a la gent gran?

En primer lloc, i per descomptat, ha 

de ser tècnicament impecable. Igual 

que tot ciutadà, la gent gran té el 

mateix dret a una atenció sanitària de 

qualitat i amb evidència científica. Dit 

això, com la gent gran són ciutadans 

normals i corrents, per a ells regeixen 

els mateixos drets que per a tothom, 

amb la qual cosa el principi d'auto-

nomia ha de ser tingut sempre en 

compte en la relació terapèutica. El 

dret a l'autonomia és l'eix del sistema 

sanitari, i ho és a tot l'Estat i des de fa 

ja quinze anys. A partir d'aquesta pre-

missa tan bàsica, el tractament ha de 

ser personalitzat i integral.

Posi-me'n un exemple...

Per exemple: no té sentit que per re-

habilitar el genoll a una persona gran, 

se’l perjudiqui perquè ho visqui com 

una obligació i senti que ja no mana 

res sobre la seva pròpia vida. Al meu 

entendre, potser sí que li arreglarem 

el genoll però, alhora, podem deixar-

li molt castigada l'autoestima. Paga la 

pena? Jo com a professional crec que 

no, que hem de plantejar propostes di-

verses, que cal que siguem més creatius 

perquè la persona disposi d'alternatives 

terapèutiques que contemplin totes les 

seves necessitats i no només les físiques.

Com cal que actuem, doncs? Quins 

són els reptes bàsics que tenim com a 

professionals sanitaris en l'atenció a la 

gent gran?

La primera cosa que hauríem de fer 

és revisar i reflexionar sobre quin és el 

nostre perfil professional i nivell com-

petencial. No és el mateix ser un bon 

fisioterapeuta en un hospital d'aguts 

que treballar com a fisioterapeuta en un 

centre de dia que és una residència. No 

té res a veure. Els objectius terapèutics, 

la teva forma de tracte, la comunicació, 
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la teva forma d’apoderar l'altre, són di-

ferents en cada un dels escenaris. I jo 

no tinc gens clar que als professionals 

sanitaris, avui dia, se'ls formi en aques-

ta visió de l'acompanyament a l'altre. 

En saber dir-li a la persona gran: "no et 

vaig a curar, et vaig a ajudar a què vis-

quis millor, ja m'agradaria curar-te, però 

no puc". No s'educa en aquest sentit al 

professional... I no és només això, per-

què potser sí que podries aconseguir 

millores en la salut de la persona, però 

és que potser la persona en qüestió no 

ho vol. Potser podríem aconseguir que 

algú tornés a caminar sense crosses, 

però potser aquesta persona gran (per 

la seva situació vital, emocional, perso-

nal, pels seus valors, pel dolor, pel que 

sigui...) no comparteix l'objectiu tera-

pèutic. Potser no és el seu objectiu vital.

El que vostè planteja és canviar, en 

certa manera, l'enfocament ètic sobre 

l'atenció sanitària...

Sí, certament. La Llei d'Autonomia del 

pacient és de l'any 2002, i allà ja diu 

molt clarament que l'autonomia del 

pacient és el primer. El pacient té dret 

a la informació i al consentiment infor-

mat, i això implica que tot pacient, un 

cop ha estat informat, pot acceptar o 

rebutjar un tractament, pot acceptar o 

no una rehabilitació... Perquè la salut 

és un dret, i en cap cas una obligació. 

Jo no estic obligada a estar sana, tin-

gui l'edat que tingui. Així doncs: per 

què m'obliguen a estar sa en segons 

quins centres? Igual jo no vull estar tan 

sa, potser no em compensa. Una altra 

cosa és que tant de bo tots fóssim molt 

responsables i volguéssim mantenir la 

nostra capacitat i el nostre capital de 

salut en benefici nostre i de la societat, 

perquè també és cert que l'irresponsa-

ble el paguem entre tots. Aquí també 

hi apareixen problemes ètics de fons.

A determinades edats, aquest tipus 

d'actituds són més habituals del que 

podem pensar, oi?

Sí. Els que estem al sector, sabem per-

fectament com n’és de freqüent. Per a 

molta gent gran, els objectius que els 

plantegem els professionals no són els 

seus objectius i consideren que no els 

mereixen la pena. Imagina't que jo no 

estic bé i em diuen que camini cada 

dia, però jo tinc molta por, he caigut 

cinquanta vegades... ¿De veritat que 
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he de llevar-me per fer què, per parlar 

amb qui? D'acord, objectivament és 

millor que m'aixequi: però, de veritat 

que la meva prioritat en la vida és ara 

caminar? Doncs potser no m'interessa 

per a res, em fa mal tot, estic desorien-

tada i a sobre tu m’acompanyes amb 

mala cara i ni tan sols em dónes conver-

sa... Per tant, és absolutament normal 

que n’hi hagi que decideixin que allò 

que tu els planteges, no és cosa seva.

Com s'han d'abordar aquests casos?

El primer que hem de fer els professio-

nals és tenir en compte una frase de 

Diego Gracia, un referent en el món de 

l'Ètica a Espanya i catedràtic de Medici-

na: "els professionals posem les tècni-

ques i els pacients posen els valors". És 

a dir, qualsevol sanitari està al servei del 

pacient, però cal escoltar-lo sobre què 

necessita, què prefereix, què li convé i 

sobre el seu codi moral i ètic. I això vol 

dir que el pacient faci sempre el que 

vulgui, i nosaltres no hem de fer res? 

No, lògicament. Cal arribar a un equi-

libri. No podem passar del “t'obligo a 

fer-ho tot i no tens dret a decidir res” al 

nihilisme terapèutic.

En la vellesa encara tens drets.

Els mateixos que la resta. Per tant, el 

primer que hem de tenir clar és que 

en la societat actual la salut és un dret, 

però que l'autonomia moral i la capa-

citat de decisió no es poden anul·lar. 

D'aquí que calgui optar per una cer-

ta atenció de caràcter "artesà", és a 

dir, anar veient cas per cas, en cada 

persona, quins són els objectius sani-

taris que es poden assolir i, al mateix 

temps, parlar amb el pacient i nego-

ciar-hi segons quins siguin els seus in-

teressos, l'esforç que li suposa aconse-

guir-los, etc.

S'educa poc als professionals sanitaris, 

en aquest sentit?

El sistema formatiu reglat té encara 

poc en compte aquestes qüestions. 

Per exemple, ser una bona infermera 

consisteix que no se't descompensi un 

diabètic. Hi ha molt personal d'inferme-

ria molt bo i competent, que ho tenen 

tot controladíssim, i no contemplen mai 

la possibilitat que un diabètic pugui 

saltar-se un àpat o que mengi un tros-

set de tal cosa. Ni de broma. Aquesta 

forma d'actuació professional ja no és 

vàlida en totes les situacions i entorns 

assistencials. Però també és veritat que 

ja comença a haver-hi professionals que 

faciliten que les persones també gau-

deixin més de la vida i, per exemple, 

que hi hagi vi en els àpats o dolços, i 

després ja miren com compensar-ho. 

Això implica molt diàleg i molta edu-

cació sanitària. És una altra visió. El teu 

objectiu no pot ser tractar les persones 

com si només nosaltres tinguéssim tota 

la responsabilitat sobre la seva salut. A 

les residències, per exemple, que són 

llocs per viure, la idea és que els profes-

sionals oferim oportunitats d'una vida 

saludable, confortable, independent, 

satisfactòria, i que no siguem com els 

guardians que els fem la vida més difícil.

Però el sistema sanitari convida una 

mica a això...

Sí, però també és veritat que, a Primària, 

per exemple, ja és inqüestionable que 

si tu vas al teu metge i et proposa una 

teràpia que topa amb els teus valors o 

interessos, ho negocies amb el metge. 

"Escolti, no em digui que no carregui 

pesos perquè tinc tres nens petits, en-

senyi’m com he de fer-ho". O "no em 

digui que m'agafi la baixa perquè sóc 

autònoma i no puc fer-ho". I li dema-

nes alternatives, i el metge te les dóna. 

Aquest model de tenir en compte la vi-

sió de l'altre, ha anat introduint-se a poc 

a poc a Primària i en altres dispositius.

Però amb els adults “grans” seguim 

tenint una certa visió paternalista, com 

si ja no poguessin decidir per ells ma-

teixos...

Això és. Els professionals sanitaris i so-

cials som el resultat d'una societat que, 

generalment, tracta d'una forma pater-

nalista els més grans, i assumeix que 

cal decidir per ells, convençuts que no-

saltres sí que sabem el que necessiten. 

Però és clar, aquí es produeix una pèr-

dua de rol, d'identitat i d'autoestima 

òbvia. Que consti que hi ha persones 

amb deteriorament cognitiu sobre els 

quals, lògicament, han de decidir els 

familiars i els professionals, sens dubte. 

Però també és veritat que hi ha un alt 

rang de persones grans que no perden 

la seva capacitat de decisió, per molt 

fràgils que estiguin o per molt depen-

dents que siguin. No podem decidir 

per ells. En la societat de drets ac-

tual, això no pot ser. I si el pacient diu 

que ‘no’ a algun tractament, no l’hem 

d'abandonar com a professionals sani-

taris sinó que l’hem d’acompanyar en 

la seva decisió.

El que planteja sona a revolució cultu-

ral a llarg termini.

Així és... És una revolució cultural en la 

qual els professionals sanitaris i socials 

hem de ser l'avantguarda. I si costa 

aquest canvi de mentalitat és perquè, 

d'una banda, som molts els professio-

nals més grans i no hem estat educats 

en aquest model mental. I després ens 

trobem amb professionals joves que 

surten ara formats dels graus, educats 

per professors que tampoc no han vis-

cut ni tenen interioritzada aquesta ma-
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nera de fer... Amb la qual cosa, els joves 

reben una formació molt centrada en 

les tècniques i en la metodologia, però 

molt poc en tot això.

Però casos d'aquest tipus s'han de 

donar diàriament en centres de dia i 

residències de gent gran, oi?

Efectivament. Aquest és el pa de cada 

dia, sobretot en els centres que estan 

més avançats. Perquè el que ara passa 

és que cada vegada hi ha més diferèn-

cies al sector. Hi ha hagut una evolució 

en alguns centres i territoris que, a dia 

d'avui, estan molt més avançats i ho 

veuen molt clar, i ara la dificultat que 

tenen radica en el fet que els professio-

nals estiguin alineats amb aquesta vi-

sió. En canvi, hi ha institucions, centres i 

administracions que, hores d'ara, ni tan 

sols s'han plantejat aquestes qüestions 

i segueixen treballant com al segle pas-

sat, sense adonar-se que els drets i la 

societat han canviat.

Per què costa tant el canvi en l'àmbit 

professional?

Pel que dèiem de la formació, però 

també perquè les persones de més 

edat no coneixen tant els seus drets 

o tenen més dificultats per exercir-los. 

També perquè per a molts familiars és 

més còmode decidir per la seva mare, 

i solen comptar amb la complicitat del 

centre que es pregunta: qui és el meu 

client? I el client -pensen- és la famí-

lia, així que si aquests diuen tal cosa, 

la compleixen sense preguntar a les 

persones afectades què opinen o què 

volen, quan són ells els veritables pro-

tagonistes. Ens falta molt camí per re-

córrer en aquest sentit, perquè una so-

cietat que millori en els drets dels seus 

ciutadans incrementarà, necessària-

ment, les expectatives dels serveis i el 

tracte que les persones mereixem.

Millor atenció, més temps... Què més?

Els ciutadans més grans mereixen més 

temps, més qualitat, dedicació, que els 

escoltem, els expliquem, informem i 

que els permetem prendre decisions 

sobre la seva salut i, per tant, sobre la 

seva vida. Un repte que anirem abor-

dant segur de forma progressiva, atès 

que és el que nosaltres mateixos vol-

dríem si tinguéssim una edat avançada.
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APARTATA FONS

El CFC porta 
l’intrusisme 
als jutjats
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El degà del Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya (CFC), Manel Domingo, 

ja ha prestat declaració Jutjats de Bar-

celona arran de la instrucció judicial 

oberta per un dels casos d’intrusis-

me professional denunciats pel propi 

Col·legi a la Fiscalia.

La declaració en seu judicial s’emmarca 

en la campanya contra l’intrusisme que 

impulsa el CFC i que, al llarg dels darrers 

mesos, ha dut la institució a posar en 

mans de la Justícia un seguit de casos 

d’intrusisme del tot flagrants, en defen-

sa del col·lectiu de fisioterapeutes i de la 

salut i integritat física dels pacients.

Atès que tots els casos denunciats són 

en mans de la Justícia i per tal de no 

entorpir els diferents processos judi-

cials oberts, el CFC entén que la pru-

dència pública ha de seguir regint la 

seva actuació, amb la qual cosa anirem 

informant dels diversos casos a mesura 

que sigui possible i aconsellable.

Fins ara, allò que ja es pot dir és que, 

en concret, són vuit els casos que s’han 

posat en mans de la Justícia. Es trac-

ta de denúncies que afecten centres 

d’arreu de Catalunya i de dimensions 

diverses. És a dir, hi ha casos d’intrusis-

me que afecten persones individuals, 

però també empreses que compten 

amb diversos empleats. 

En tots els casos, es tracta de situacions 

que el Col·legi fa temps que coneix i 

que ja havia traslladat a la Conselleria 

de Salut de la Generalitat, sense ha-

ver-ne obtingut cap resultat. És per això 

que el CFC ha decidit fer ara un pas 

més i fer arribar totes aquestes denún-

cies a la Justícia, acompanyades d’infor-

mes redactats per investigadors privats.

gener-febrer 2017  13



APARTATA FONS

Tot i que el CFC ha fet un pas endavant 

en recórrer a la Justícia, la lluita contra 

l’intrusisme no resulta mai senzilla. En 

aquesta entrevista, l’assessor legal del 

Col·legi, l’advocat Antoni Cudós, re-

flexiona sobre la dificultat de perseguir 

legalment l’intrusisme, la necessitat de 

la col·laboració col·legial i l’estratègia 

que actualment segueix la institució.

Quins són els principals entrebancs que 

té un col·legi professional com el nos-

tre a l’hora de combatre l’intrusisme?

La principal dificultat amb què et trobes 

és que, lògicament, necessites proves 

per demostrar que hi ha un cas d’intru-

sisme. Tothom és innocent fins que no 

es demostri el contrari. És a dir, en el 

moment que intentes imputar un delicte 

a algú, o tens proves o no tens res. I, de 

vegades, obtenir proves concloents no 

resulta senzill per diverses raons. Hi ha 

casos, per exemple, d’empreses que fan 

teràpies sense la titulació, però tenen en 

la seva òrbita a fisioterapeutes que, sen-

se treballar per a ells, els cedeixen el seu 

nom per tal que puguin facturar. 

I no és el fisioterapeuta qui fa el trac-

tament?

No. En un dels casos que hem denun-

ciat, el fisioterapeuta no està ni al cen-

tre, es limita a cedir les seves dades 

fiscals per fer possible la facturació. O 

també ens hem trobat amb empreses 

que ofereixen tractaments de Fisioterà-

pia sense cap titulat, però que és difícil 

demostrar-ho perquè, quan tu hi vas, li 

canvien el nom al que fan i parlen de 

massatges i punt... En definitiva, no et 

serveix tan sols la sospita o, fins i tot, la 

certesa que en un determinat lloc s’hi 

practica intrusisme. Necessites proves 

evidents per posar damunt la taula de la 

Justícia, i això no acaba resultant fàcil.

Ni per la via administrativa?

El problema que també tenim és que, 

en assumptes d’intrusisme, la Genera-

litat s’ha mostrat força passiva fins ara. 

La Conselleria de Salut rep denúncies i 

no pren mesures al respecte. I la prova 

és que fa tres anys els hi vam presentar 

vuit o nou denúncies, i encara estan en 

el mateix estat que al principi... 

És per això que ara s’opta per la via 

penal?

Exactament. Hem decidit fer un pas 

endavant, en vista de la inacció de la 

Generalitat. El que ara hem fet, en de-

finitiva, és anar als jutjats amb totes les 

denúncies que ja havíem presentat prè-

viament per via administrativa i, a so-

bre, les hem acompanyat d’un informe 

d’un investigador privat que acredita 

tots els fets denunciats i, finalment, ens 

hem personat a les actuacions per fer-

ne un seguiment en tot moment. 

Es pot dir que entrem en una nova 

fase pel que fa a la lluita col·legial 

contra l’intrusisme?

Sí, entrem en una segona fase que per-

segueix, bàsicament, dos objectius. En 

primer lloc, volem establir precedents 

en l’àmbit judicial i, en segon lloc, in-

tentem que les denúncies i les sentèn-

cies que es corresponguin siguin un 

avís per a navegants, en el sentit que 

no surt gratis ni és fàcil practicar l’in-

trusisme en Fisioteràpia. Finalment, 

cal considerar que si nosaltres, com a 

Col·legi, acabem tenint damunt la taula 

denúncies que prosperen i que acaben 

en sentències condemnatòries, po-

drem tornar a presentar-nos davant la 

Conselleria de Salut amb tot un seguit 

de casos idèntics o molt semblants.

I aleshores la Generalitat haurà d’ac-

tuar sí o sí?

L’Administració sempre ha d’actuar, 

però si hi ha precedents penals i con-

demnes al respecte, el normal és que 

l’Administració llavors reaccioni, per-

què no fer-ho podria constituir, fins i 

tot, delicte de prevaricació. 

La situació arreu de l’Estat és, si fa no 

fa, com a Catalunya pel que fa a la Jus-

tícia i l’intrusisme?

Sí, és similar a tot arreu, si bé és cert 

que ja hi ha alguna sentència condem-

natòria al respecte. Sigui com sigui, 

això passa amb tots els col·lectius pro-

“Recórrer a la Justícia és un pas necessari en la 
lluita contra l’intrusisme”
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fessionals: no és fàcil aconseguir sen-

tències condemnatòries sobre intrusis-

me. En el cas dels fisioterapeutes, però, 

les conseqüències d’una mala praxi per 

part d’un intrús poden derivar en le-

sions i en afectacions greus sobre la sa-

lut dels ciutadans. Vull dir que de cara a 

la població, un intrús en el nostre gremi 

és un perill que pot ocasionar un gran 

dany, no és tan sols un perjudici per al 

Col·legi i tots els seus representats. 

La col·laboració dels col·legiats és fona-

mental, en la lluita contra l’intrusisme?

És clar que sí. És bàsic que no tanquem 

els ulls quan hi ha gent que creua les 

línies vermelles. Perquè una cosa és el 

corporativisme benentès, que parteix 

de la base que tots som col·legiats i que 

ens hem de protegir els uns als altres, 

i una altra molt diferent és caure en la 

confusió de pensar que tens l’obligació 

de protegir aquells que són intrusos o 

col·laboren amb l’intrusisme d’una ma-

nera o una altra. Igualment, si som co-

neixedors d’algun cas d’intrusisme, te-

nim l’obligació de denunciar-lo, tant en 

benefici del col·lectiu com dels pacients. 

Hi ha coses que, com a professionals, no 

podem permetre. És per això que, en la 

modificació dels Estatuts del Col·legi 

que ara estem preparant, ja preveiem 

d’introduir diverses modificacions desti-

nades a combatre l’intrusisme.

Com ara quines?

Es preveuen disposicions que perme-

tran sancionar aquells col·legiats que 

estiguin emparant els intrusos o pràc-

tiques d’intrusisme. Quedarà molt més 

clar quins són els deures i obligacions 

que cada col·legiat assumeix en la pro-

tecció del col·lectiu. 

La via judicial pot anar per llarg?

Sí. Ens trobem en la fase d’instrucció ju-

dicial, que ara tot just s’està acabant. Si 

el jutge considera que hi ha indicis de 

delicte, passarem al jutjat penal, i això 

pot tardar un any, pot tardar-ne dos... 

És per això que primer calia optar per la 

via administrativa, perquè teòricament 

és més ràpida.
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ARTICLE CIENTÍFIC

Efectes aguts de diferents tipus d’estiraments 
actius en l’escalfament esportiu

Laura Pacheco Arajol1, Ramon Balius Matas2, Caritat Bagur Calafat1,  
Montserrat Girabent Farrés1, Montserrat Pujol Marzo1-2, Carles Pedret Carballido3

1 Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Espanya 
2 Consell Català de l’Esport, Barcelona, Espanya 
3 Clínica Diagonal, Barcelona, Espanya

L’objectiu d’aquest estudi va ser de-

mostrar els efectes immediats de l’es-

tirament actiu en el període d’escalfa-

ment en les extremitats inferiors. Es va 

realitzar un assaig clínic controlat, alea-

tori i prospectiu (cross-over). La mostra 

formada per 48 voluntaris majors d’edat 

procedents dels cicles formatius de 

grau superior en animació d’activitats 

físiques i esportives. Les intervencions 

van ser: no estirar (NE), estirament està-

tic actiu en tensió activa (TA) i estirament 

dinàmic (ED). Cada participant va realit-

zar les tres intervencions proposades en 

diferents sessions: carrera contínua de 

baixa intensitat de 10 minuts seguida 

de NE o estirar; TA i ED. A continuació, 

RESUM

PARAULES CLAU: Esport i activitat física, efectes aguts de l’estirament, estirament estàtic actiu en tensió activa, estirament dinàmic, escalfament, força 
explosiva (salt). 

es va realitzar el test de salt proposat 

per Bosco per valorar la força explosiva, 

es van aplicar els tests: squat jump (SJ), 

counter movement jump (CMJ) i drop 

jump (DJ). El protocol seguit va ser: 

Test de salt previ, escalfament general 

amb carrera contínua i estirament as-

signat en la sessió de manera aleatòria. 

Es va finalitzar la valoració repetint el 

test de salt. En l’anàlisi estadística es va 

realitzar una anàlisi intragrups (compa-

rant els valors postintervenció amb els 

preintervenció) amb el test t-Student 

per a mostres relacionades i es van tro-

bar diferències significatives en totes 

les variables analitzades, observant un 

valor més elevat en el salt posttest. En 

Abstract del pòster presentat a la 7a edició del Congrés MuscleTech Network,  

celebrat del 7-9 d’octubre de 2015 a Barcelona

l’estirament TA l’augment en el postin-

tervenció ha predominat en SJ i CMJ 

mentre que en l’ED predomina en el 

salt DJ. Amb el test ANOVA one-way 

es va analitzar si l’increment de les va-

riables era diferent segons intervenció. 

Els resultats no mostren diferències sig-

nificatives. Els participants encara que 

van mostrar una millora significativa en 

el salt postintervenció, en no haver-hi 

una diferència en els increments ens 

indicaria que els estiraments no alteren 

el protocol d’escalfament. En conclusió: 

els resultats obtinguts suggereixen que 

els estiraments actius estan indicats du-

rant l’escalfament en disciplines esporti-

ves que utilitzen força explosiva. 
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NOSALTRES

Per tal de clarificar aquest aspecte, l’as-

sessoria fiscal i laboral del CFC ha ela-

borat un document en el qual podeu 

consultar si esteu treballant d’acord a 

la llei; en concret, perquè pugueu com-

Us informem que encetem una nova 

temporada de la campanya “12 me-

sos, 12 consells de salut” i, com en el 

2017, ho fem juntament amb els com-

panys de Galícia, Madrid, el País Basc 

i Navarra, conformant, així, una àmplia 

representació del col·lectiu de fisiotera-

peutes de l’estat espanyol.

Aquesta campanya pretén conscienciar 

a la ciutadania sobre diversos aspectes 

de la seva vida quotidiana en els quals 

la Fisioteràpia hi pot tenir una part re-

llevant, tant a nivell de tractament com 

de prevenció.

El primer vídeo-consell del 2017, està 

dedicat a les alteracions de l’articulació 

temporomandibular o ATM, fonamen-

tal per a la mobilitat de la mandíbula 

i que ens permet poder mastegar els 

aliments i parlar. Les seves alteracions 

poden donar lloc a disfuncions tempo-

romandibulars, entre les quals hi ha la 

limitació i desviació de l’obertura de la 

boca, la limitació de la lateralitat i els 

sorolls intraarticulars, que afecten el 

conjunt funcional de la parla, la masti-

cació i la deglució.

Entre d’altres, el vídeo-consell recoma-

na a les persones que pateixin algun 

Saps si la relació laboral que tens amb els teus treballadors és correcta?

Encetem nova temporada de vídeo-consells

provar si la relació laboral que teniu 

amb els vostres treballadors és correcta.

Darrerament estem rebent, per part de 

col·legiats, un increment de consultes en 

d’aquests símptomes que recorrin a un 

fisioterapeuta, atès que són els fisiote-

rapeutes els que poden estudiar des 

de la posició fins a la integritat de tot el 

sistema masticatori, valorar el proble-

ma i oferir tractament a aquestes limi-

tacions i dolors.

La Fisioteràpia pot ajudar també en 

aquesta patologia treballant sobre la 

reeducació postural (com seiem per 

menjar i estudiar, per exemple) i la cor-

recció del bruxisme i mals hàbits com 

són mossegar-se les ungles o els bo-

lígrafs i que poden accentuar aquest 

tipus de problemes. Tot plegat sense 

oblidar els consells educatius i el trac-

tament de l’articulació amb tècniques 

manuals, làser o altres exercicis.

El vídeo-consell de Fisioteràpia del 

mes de febrer està dedicat als perru-

quers i perruqueres, professionals que 

passen llargues jornades treballant de 

peu i sense parar de moure els braços, 

que els mantenen molt temps aixecats 

utilitzant aparells i instruments com 

l’assecador, raspalls i tisores.

Així doncs, al vídeo, informem de les 

patologies més habituals que pateix 

aquest grup de professionals i els reco-

manem visitar el fisioterapeuta per tal 

que diagnostiqui el tipus de molèstia i 

el seu tractament. A més, el fisiotera-

peuta pot aconsellar sobre quin tipus 

de calçat i quines postures s’han de 

cuidar per evitar les sobrecàrregues 

durant l’exercici de la seva professió.

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

aquest sentit a causa de les inspeccions 

de treball que s’estan produint a serveis 

de Fisioteràpia d’arreu de Catalunya 

amb l’objectiu de perseguir la contrac-

tació fraudulenta de “falsos autònoms”.

Per a qualsevol dubte al respecte, podeu contactar amb les assessories col·le gials a www.fisioterapeutes.cat/assessors
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Hem encetat l’any amb la creació d’un 

nou grup de treball col·legial: el Grup 

de Treball de Fisioteràpia i Castells.

El Grup neix amb l’objectiu principal 

d’elaborar el Manual del fisioterapeu-

ta casteller, que pretén ser una guia 

pràctica de referència tant per al nou 

fisioterapeuta que arriba a una colla 

castellera com per al que esporàdi-

cament tracta un casteller. A banda, 

també s’han proposat els objectius 

de difondre la tasca del fisioterapeu-

ta que treballa en una colla castellera, 

donar indicacions perquè els caste-

llers pateixin el menor nombre possi-

ble de lesions cròniques, oferir eines 

per facilitar la reincorporació dels cas-

tellers que han patit una lesió a l’ac-

tivitat castellera així com identificar i 

debatre les patologies i els objectius 

de tractament més freqüents en la 

pràctica castellera.

Els companys i companyes que confor-

men aquest nou grup de treball són:

Neix un nou ens col·legial, el Grup de Treball de Fisioteràpia i Castells

• Núria Coral Ferrer, coordinadora 

• Anna Hervás García, fisioterapeu-

ta dels Cargolins d’Esplugues

• Cesc Guilayn Llinàs, fisioterapeu-

ta dels Marrecs de Salt

• Èrik Lozano Aubareda, fisiotera-

peuta de la Colla Jove dels Xi-

quets de Valls

• Irene Reynals Hidalgo, fisiotera-

peuta de la Colla Jove dels Xi-

quets de Tarragona

• Joan Torrents Masqué, fisiotera-

peuta dels Castellers de Vilafranca

• Laura Figuerola Magre, fisiote-

rapeuta de la Colla Vella Xiquets 

de Valls

I com convidat del Grup, comptem 

amb Dani Castillo Isern, metge de la 

Coordinadora de Colles Castelleres 

de Catalunya.

A totes i tots, benvinguts!

Grup de Treball  

de Fisioteràpia i Castells

El Registre de Professionals Sanitaris 

(RPS) és un registre públic autonòmic 

que recull informació sobre els pro-

fessionals sanitaris. Va ser creat mit-

jançant el Decret 256/2013 i obté les 

dades, entre d’altres, mitjançant la co-

municació dels col·legis professionals.  

Cal que tots els professionals comu-

niquin i mantinguin actualitzades les 

Què és el Registre de Professionals Sanitaris (RPS)
seves dades personals i professio-

nals. Podeu consultar les dades que 

se sol·liciten a l’annex del decret. És 

probable que també rebeu aquesta 

demanda per part del vostre centre de 

treball, mútues d’assegurança de salut 

per les que presteu servei o per part 

de l’Administració si sou treballadors 

de la funció pública, en aquest cas cal-

drà que els faciliteu també les dades 

sol·licitades.

Podeu actualitzar les vostres dades, 

directament a través de la intranet del 

Col·legi  o bé enviant l’imprès d’actua-

lització de dades personals. 

Per a més informació podeu contactar amb el l’Àrea de Desenvolupament professional i Atenció col·legial,  
per telèfon o bé correu electrònic a professional@fisioterapeutes.cat 

18 Noticiari de Fisioteràpia 108

https://intranet.fisioterapeutes.cat/ca/public/collegiate/activation
http://www.fisioterapeutes.cat/tramits/modificacio.doc
mailto:professional%40fisioterapeutes.cat%20?subject=


Per primer cop, la Revista Científica 

del CFC també pot llegir-se online en 

castellà i en anglès. Fins a la data, esta-

va disponible exclusivament en català.

A banda d’intentar aconseguir un 

major impacte internacional entre el 

col·lectiu, des del Col·legi creiem que 

La Revista Científica del CFC creix: ara disponible també en castellà i anglès 
cal fer un esforç per fomentar l’afany 

de recerca de tots els col·legiats i po-

tenciar la Revista Científica fins a con-

vertir-la en un referent científic no tan 

sols per als fisioterapeutes, sinó tam-

bé per a tots els col·lectius professio-

nals que tenen a veure amb la salut a 

tot el món.

Issue XII. September 2016

PHYSIOTHERAPY 
UPDATES
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ACTUALIZACIONES

EN FISIOTERAPIA

En la darrera assemblea general, la 

Junta de Govern del Col·legi ja va ex-

posar la idea de constituir una borsa 

de voluntaris permanent que permeti 

al Col·legi ampliar la seva col·labora-

ció en projectes contra l’exclusió so-

cial. I això és el que ara fem des del 

Col·legi: fer una crida a apuntar-vos 

en aquesta borsa permanent a tots 

aquells que esteu disposats a partici-

par en projectes de voluntariat en re-

presentació del Col·legi. 

El fet de crear una borsa d’aquesta 

mena permetrà una major capacitat 

de reacció en el moment que sorgeixi 

una determinada necessitat. “Sovint 

ens passa que ens arriben propostes 

de projectes contra l’exclusió social, i 

el fet de no comptar amb una borsa de 

voluntaris prou àmplia ens resta capa-

citat de resposta i ens impedeix sumar-

nos-hi”, explica el secretari de la Jun-

ta i responsable d’Assumptes Socials, 

Gabriel Liesa.

D’aquí que, en el moment d’apuntar-

vos-hi, us demanem diversos aclari-

ments: quin és el vostre perfil de volun-

tariat, quina és la distància màxima que 

esteu disposats a recórrer i quina és la 

vostra disponibilitat horària. D’aquesta 

Fem més gran la Borsa de Voluntariat

manera, en funció de les necessitats i 

els projectes que sorgeixin, podrem fer 

una selecció més acurada i efectiva.

Entre d’altres projectes que puguin 

sorgir, en aquests moments, el Col·le-

gi de Fisioterapeutes de Catalunya ja 

està en disposició d’iniciar una cam-

panya d’apropament de la Fisioteràpia 

a aquelles persones amb discapacitat o 

dependència i que, per situació d’exclu-

sió social, no poden rebre aquest tipus 

de servei. El projecte es basa en portar 

fisioterapeutes col·legiats voluntaris a 

les zones on siguin les persones neces-

sitades i realitzar l’acció terapèutica. 

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

verses iniciatives socials mitjançant 

els col·legiats. Al llarg del 2016 s’ha 

participat en un projecte de coope-

ració que permet que persones amb 

seqüeles físiques per Accidents Vas-

culars Cerebrals que no puguin cos-

tejar-se el tractament de Fisioteràpia, 

el rebin gratuïtament. Aquesta és 

una col·laboració entre la Federació 

ECOM i el Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya, amb la participació de 

Fisios Mundi, que com a ONG és una 

peça imprescindible per tirar endavant 

aquest projecte. 

El secretari del CFC, Gabriel Liesa, 

exposa que, amb aquesta iniciativa, 

“mirem de donar suport a persones 

en risc d’exclusió social que viuen ben 

a prop nostre, quan durant anys les 

campanyes solidàries que fèiem sem-

pre s’havien enfocat a ajudar persones 

de països subdesenvolupats”. En opi-

nió 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 disposats a sumar-s’hi”.
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APARTATNOSALTRES

Amb l’inici de l’any, des de la Secció 

Territorial de Girona ens hem fet el 

propòsit d’acostar-nos a aquelles co-

marques gironines més allunyades de 

la capital. Així doncs, el passat 21 de 

gener, vam organitzar una conferència 

al Museu Cerdà de Puigcerdà que ver-

sava sobre l’esquat com a eina clínica i 

que va comptar amb el bon saber fer 

del ponent Luis Paz.

La Secció de Girona del CFC acosta la seva formació a terres cerdanes 
Els assistents a l’acte (la gran majoria 

de Puigcerdà) van voler agrair l’acosta-

ment del Col·legi a terres cerdanes i van 

mostrar el seu interès per la conferèn-

cia, la qual van trobar molt enriquidora 

i, alhora, perfectament pràctica.

Secció Territorial de Girona

A finals del 2016, la Secció Territorial de 

Lleida del CFC va celebrar la 4a edició 

de la Torronada a càrrec del Sr. Lluís 

Puig, cap de Fisioteràpia de l’Hospital 

de l’Esperit Sant, professor de Fisio-

teràpia a la URL, docent de cursos mo-

nogràfics i classes de màster a la FUB, 

EUSES, UdL i Fisioformación, a més de 

col·laborador en diferents mitjans de 

comunicació. En aquesta ocasió va ser 

l’encarregat de parlar de “Com reinte-

grem el pacient amb una fractura proxi-

mal d´húmer a la seva vida quotidiana”.

L’esdeveniment va ser un èxit amb més 

de 80 assistents, els quals van poder 

gaudir tot seguit, i per tancar l’acte, 

La Secció de Lleida celebra la 4a edició de la Torronada

d´un pica-pica i torrons d’Agramunt, 

tot acompanyat de l’actuació musical 

del grup The Chain Smokers Band.

Secció Territorial de Lleida

El passat 14 de gener, la Secció Territo-

rial de Girona del CFC va organitzar el 

Seminari Tècnic Reeducant la sedesta-

ció. El ponent, Xevi Sala, va començar 

el seminari explicant els principals es-

tabilitzadors actius i passius del tronc i 

fent referència a diferents estudis/arti-

cles. També es van comentar diverses 

postures per seure. Posteriorment vam 

Girona acull un seminari tècnic sobre sedestació
passar a la part pràctica, on es va en-

senyar un esquema per identificar, en 

cada pacient, quina és la millor manera 

i com estabilitzar la zona. Finalment es 

va acabar amb pinzellades d’ergono-

mia postural en la sedestació així com 

d’estabilització cervical.

Secció Territorial de Girona
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APARTATQUI ÉS QUI

Adrià Garcia
Coordinador a la Comissió d’Atenció Primària del CFC

Qui sóc? 

Sóc l’Adrià Garcia Domènech, tinc 45 

anys, sóc fisioterapeuta i estic casat i 

emmainadat. Vaig diplomar-me a les 

Escoles Universitàries Gimbernat en la 

promoció del 1994-1997 (10a promo-

ció). Tot i que sóc i em sento empor-

danès, treballo a Granollers i Barcelo-

na. Faig de coordinador a la Comissió 

d’Atenció Primària del Col·legi de Fi-

sioterapeutes de Catalunya.

A part de la meva feina, les meves al-

tres passions són: la meva família, viat-

jar i la fotografia.

Què faig? 

Treballo en un centre de rehabilitació 

ambulatòria del Vallés, dins l’àmbit de 

la sanitat pública, on bàsicament em 

dedico al camp de la traumatologia i la 

Fisioteràpia respiratòria. Complemen-

to aquesta tasca treballant a les tardes 

en un centre privat dins el camp de la 

geriatria. Tot i que en els meus inicis 

vaig dedicar-me a la Fisioteràpia neu-

rològica (vaig treballar en un centre de 

referència en patologies de grans dis-

capacitats durant 3 anys), ja fa més de 

15 anys que la meva principal activitat 

està encarada cap a la Fisioteràpia en 

traumatologia i en geriatria.

La meva feina em permet estar en con-

tacte amb les noves promocions, atès 

que ja fa molts anys que col·laborem 

amb diverses universitats com a tutors 

de pràctiques clíniques; així mateix 

dono molta importància a la interacció 

amb la resta de professionals i la forma-

ció continuada.

Fa un parell d’anys em van proposar for-

mar part, com a membre, de la Comissió 

d’Atenció Primària i l’any passat vaig as-

sumir la coordinació. Crec que tot i l’es-

forç afegit que això representa per a tots 

els que formem part de les comissions i 

grups de treball i d’interès, portar a ter-

me els projectes sempre és un repte que 

contribuirà a crear nous punts de vista i 

ens enriquirà.

Què vull fer?

Vull seguir treballant bé, aprenent 

i divertint-me amb el que faig. Així 

mateix m’agradaria augmentar la 

meva implicació en projectes huma-

nitaris i voluntariats.

Com ja he dit, m’apassiona la Fisio-

teràpia, la fotografia i voltar pel món… 

quan es combinen les tres sempre sor-

geixen coses interesants. Fa 3 anys vaig 

iniciar la meva col·laboració amb una 

petita ONG (activasolidaria.org), amb 

la que vaig viatjar a com a cooperant 

en projectes oberts a Uganda.

Aquest tipus de tasques en altres pro-

fessions sanitàries tenen molt ressò, i 

caldria treballar per implicar-hi més els 

professionals de la Fisioteràpia i així 

augmentar aquest tipus de cooperació, 

tant necessària sobretot avui dia.

Els fisioterapeutes som eminentment 

vocacionals i moltes vegades amb una 

alta empatia cap als nostres usuaris, és 

per això que crec que estem capacitats 

per augmentar el compromís en tas-

ques humanitàries. A vegades una xer-

rada, una exposició de fotos, activitats 

esportives... pot ajudar a conscienciar. 

Cal col·laborar i intentar fer un món una 

mica més just i potser més feliç.
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APARTATACMCB

El passat 26 de novembre es va ce-

lebrar el XII Congrés de la SCBF a 

l’Auditori de l’Acadèmia de Ciències 

Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 

Balears (ACMSCB), l’activitat estrella de 

la SCBF que, any rere any, reuneix un 

gran nombre de fisioterapeutes i estu-

diants de Fisioteràpia per conèixer els 

desenvolupaments més actuals de la 

nostra evolutiva professió.

Seguint la dinàmica de l’any passat, 

vam poder gaudir dels tallers precon-

grés el divendres previ al congrés.  De 

la mà del Dr. Roberto Cano (fisiotera-

peuta i doctor per la Universidad Rey 

Juan Carlos) vam poder assistir al taller 

“Realitat virtual i vídeo-jocs en neu-

rorehabilitació”, que ens va permetre 

reflexionar com, les noves tecnologies, 

ens han de facilitar la nostra qualitat de 

vida. Ens va parlar dels diferents tipus 

de realitat virtual i dels beneficis dels ví-

deo-jocs aplicats amb fins terapèutics i 

com, amb ells, treballem la repetició i el 

feedback sensorial amb la idea de mo-

tivació i de fer una bona transferència. 

Ens va explicar les possibles lesions que 

poden aparèixer amb els vídeo-jocs si 

no en fem un bon ús i que s’ha de fer 

una preparació prèvia per evitar-les.  Di-

ferents assistents del taller van poder 

posar en pràctica els vídeo-jocs.

El segon taller ”L’aplicabilitat dia a 

dia de la propiocepció” va ser impar-

tit per la Dra. Laia Monné (doctora en 

Fisioteràpia, professora de la UIC i fi-

sioterapeuta i osteòpata del Club de 

Natació Sabadell), que ens va explicar 

com, amb l’entrenament neuromuscu-

lar, podem fer tractament, prevenció i 

millorar el rendiment esportiu. Va par-

lar-nos que la resposta motora queda 

modulada en funció del feedforward i 

del feedback, i com la fatiga disminueix 

el control neuromuscular provocant 

possibles lesions. La propiocepció s’ha 

de treballar d’una manera més global.

La inauguració oficial del XII Congrés 

va anar a càrrec del Dr. Josep Reig, di-

rector de formació de l’ACMSCB, i de 

la Sra. Montse Nuevo, presidenta de 

la SCBF.  En l’speech inaugural també 

va ser-hi present el Sr. Manel Domin-

go, degà del Col·legi de Fisioterapeu-

tes de Catalunya. Com cada any vam 

comptar amb un convidat d’excepció 

que va ser la Sra. Mercè Pons, actriu de 

teatre, cinema i televisió. En el seu dis-

curs ens va explicar la seva experiència 

personal amb la Fisioteràpia tant en el 

procés d’una lesió de ruptura fibril·lar 

de quàdriceps que va patir en un ro-

datge, com en les seves recuperacions 

postpart amb Fisioteràpia de sòl pelvià.

Cada taula va abordar una temàtica 

concreta:

La Taula I: “Fisioteràpia en Geriatria. 

Cuidem-la!”, va ser moderada pel Sr. 

Marco Inzitari (geriatra, director assis-

tencial del Parc Sanitari Pere Virgili i 

professor associat de la UAB).

Primerament, el Sr. Gabriel Liesa (fisio-

terapeuta en l’àmbit de la gent gran i 

coordinador de teràpies del Parc Sani-

tari Pere Virgili)  va presentar la ponèn-

cia “Atenció centrada en la persona. 

Una mirada des de la Fisioteràpia”, en 

la qual ens va oferir un decàleg centrat 

en la persona i no en el pacient, i com 

els exercicis han de ser significants.

Seguidament va donar pas a la Sra. 

Marta Bisbe (fisioterapeuta, psicòloga 

i professora de Blanquerna) i la seva 

ponència “Screening de disfàgia”, que 

ens va parlar sobre la importància i el 

tractament de la disfàgia i com n’és 

d’important la seva detecció, atès que 

a Europa, el 80% de casos no estan 

diagnosticats. 

Vam finalitzar la taula amb “Mobilitza-

ció i desplaçament segur de persones. 

Productes de suport: eines de preven-

ció i de reeducació”, de la mà del Sr. 

Carles Salvadó (fisioterapeuta, pro-

fessor de grau a les EUG, FUB i UVic, 

i formador d’ergonomia i ergomotrici-

tat), que ens va conscienciar de que els 

productes de suport en cap cas s’han 

de considerar com a limitadors de l’au-

tonomia de la persona sinó com a faci-

litadors i que s’han d’adaptar sempre a 

les necessitats de cada persona. També 

va incidir molt en apoderar tot l’equip 

multidisciplinari per poder consensuar 

com s’ha de mobilitzar cada persona.

Durant la pausa-cafè vam poder acos-

tar-nos als diferents estands de labora-

toris i entitats que ens acompanyaven, 

alhora que el Comitè Científic va apro-

fitar per avaluar les presentacions dels 

pòsters exposats.

La Taula II, “La neurofisioteràpia es mou!” 

va ser moderada per la Sra. Marta Fernán-

dez (professora a l’Escola Universitària de 

Fisioteràpia Gimbernat, màster en Neu-

rociències i llicenciada en Lingüística).

XII Congrés de la Societat Catalano-Balear de 
Fisioteràpia i activitats per al 2017
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La Sra. Eva Sierra (fisioterapeuta, màster 

en teràpia manual, PhD Student, pro-

fessora a La Salle i del màster de FNME 

a l’UNIR) va posar damunt la taula una 

conferència titulada “Interpretació dels 

tests neurodinàmics”. Seguidament es 

va parlar de les “Sinergies neuromuscu-

lars i la tasca en el tractament del mem-

bre superior en neurofisioteràpia”, de 

la mà del Sr. Juan Anaya (neurofisiote-

rapeuta a AISSE Sinergia). Per últim, el 

Dr. Roberto Cano (fisioterapeuta i doc-

tor per la Universidad Rey Juan Carlos) 

va parlar-nos sobre les “Noves tecnolo-

gies en neurorehabilitació”.

Ja, per la tarda, vam retornar a l’audi-

tori per assistir a la Taula III: “El múscul 

i els seus límits”, moderada per el Dr. 

Xavier Vanguas.

El Dr. Samuel Fernández (fisioterapeu-

ta, màster en NCM, doctor per la Uni-

versidad Francisco de Vitoria i ecogra-

fista musculoesquelètic Nivell II per la 

SEECO i la Universidad Complutense 

de Madrid) va ser l’encarregat d’iniciar 

la tercera taula amb la seva ponència 

“Ecografia i Fisioteràpia: Estat de l’art 

en la instrumentació de la professió. 

Interès segons àrees anatòmiques, as-

pectes legals i línies de futur”.

A continuació la Dra. Laura Pacheco 

(doctora en Fisioteràpia i infermera) ens 

va parlar de les “Aplicacions dels esti-

raments en les lesions musculars”. Per 

acabar, el Sr. Jaume Jardí (fisioterapeu-

ta i osteòpata dels Serveis Mèdics del 

Futbol Club Barcelona) ens va presentar 

“Algoritme de la lesió muscular FCB”.

En aquesta edició es van presentar 

dues comunicacions i catorze pòsters.

La Sra. Vanessa Bayo va presen-

tar la comunicació “Efectivitat d'un 

programa de teràpia manual com a 

tractament coadjuvant en nens amb 

trastorn de dèficit d'atenció amb hi-

peractivitat (TDAH): estudi pilot quasi 

experimental”, mentre que la Sra. Nú-

ria Crespo presentava l’“Evolució fun-

cional de pacients ingressats en una 

unitat de subaguts”. La Sra. Vanessa 

Bayo va ser la guanyadora del premi a 

la millor comunicació.

Els moments més bonics i emotius del 

Congrés va ser a la cloenda, on  la nostra 

presidenta, la Sra. Montse Nuevo, es va 

acomiadar com a presidenta i va donar 

les gràcies a tots els membres de junta 

que han passat durant els vuit anys de 

la presidència. La SCBF mai podrà agrair 

prou el que ha fet la Montse Nuevo per 

la Societat i sobretot per la Fisioteràpia.

També, a la cloenda, es van presentar 

les activitats que hem preparat per a 

aquest  2017 i que esperem siguin del 

vostre interès.

Aquest any, com a novetat, no hi haurà 

sessions científiques, però hi haurà 

moltes Jornades.

Per finalitzar, volem aprofitar per agrair 

a tots els ponents, col·laboradors, co-

mitè científic, assistents i personal de 

l’Acadèmia la seva contribució a fer 

realitat, un any més, un gran dia per a 

la Fisioteràpia.

Data Jornades

15 de març Actualització en 

cirurgia protètica per 

a fisioterapeutes

13 de maig Casos clínics

16 de juny Jornada de Geria-

tria: monogràfic de 

caigudes

7 d’octubre Jornada de marxa 

nòrdica i pilates

18 d’octubre Jornada Interuniver-

sitària

27 d’octubre Jornada conjunta amb 

Medicina de l’esport

Cursos

11 i 12  

de maig

Fisioteràpia gine-

cològica amb la Sra. 

Roberta Biassoto

1 i 2 de juny Dolor crònic amb el 

Sr. Aymar

19 i 20  

d’octubre

Curs de metodologia

Tallers

10 de  

novembre

Taller de Síndrome 

vertiginosa amb el Sr. 

Sergi Lucas

24 de  

novembre

Taller precongrés

Congrés

25 de  

novembre

XIII Congrés de la 

SCBF

Finalment, recordar que tota la informació relativa a la Societat, dates 

i inscripcions a sessions, tallers, jornades i congrés la podeu trobar a la 

nostra pàgina web www.scfisioterapia.cat i que podeu seguir-nos tam-

bé a través de les xarxes socials Twitter @SCBF_Scientific i Facebook a 

www.facebook.com/SocietatCientificaDeFisioterapia i, com a novetat, 

podeu seguir-nos també a Instagram.
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Dia 1 
Barcelona - Delhi

A les 9.35 h presentació a l’aeroport d’El Prat, Terminal 1, 

amb destinació Delhi, la capital l’Índia. 

Dia 2 
Delhi

En autocar privat, ens dirigirem cap a l’hotel on serem obse-

quiats amb una cerimònia típica i tradicional de benvinguda.

Serem rebuts segons el costum ances-
tral, basat en l’hospitalitat, mentre sona 
una suau música de sitar. Dones vestides 
amb sari i collarets de flors practicaran la 
cerimònia tradicional de l’aarti, marcant el 
nostre front amb un punt vermell (tikka) en 
senyal de benedicció i benvinguda.

 

A la tarda anirem a conèixer la part més moderna i més oc-

cidental, la zona angloíndia de la ciutat: Nova Delhi. Visita-

rem la Porta de l’Índia que, a més de ser un lloc emblemàtic, 

és on actualment es reuneixen les famílies els dies festius. 

Proposem imitar-los i asseure’ns a la gespa per degustar un 

gelat i gaudir de la posta de sol. 

Dia 3
Delhi - Agra 

Comencem amb la visita de la Vella Delhi o “La ciutat de 

Shah Jahan” i ens aproparem a la vora del riu Yamuna, al 

sud-est del Fort Vermell.

El Raj Ghat o pati reial és un memorial, una senzilla plata-

forma quadrada de marbre negre que ens indica el lloc on 

Mahatma Gandhi fou incinerat després de ser assassinat per 

un hinduista fanàtic, l’any 1948. 

El Club CFC et porta a l’Índia
Itinerari de 9 dies: Del 20 al 28 d’agost de 2017

Dia 4
Agra: La ciutat del Taj Mahal

La ciutat d’Agra està situada en una posició estratègica entre 

les grans ciutats del Rajasthan i la planària del riu Ganges.

Al matí farem la visita a la Fortalesa Vermella d’Agra o Laal 

Qila, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO 

l’any 1983. Acabem la jornada amb la visita a una de les obres 

mestres i símbol de tota l’Índia: el Taj Mahal, considerat com 

una de les 7 meravelles del món modern.

Dia 5
Agra - Sikandra - Fatephur Sikri - Abhaneri - Jaipur 

Iniciarem el matí amb una sorpresa: Sikandra. A la tarda ens 

desviarem una mica del nostre camí, però valdrà la pena! Fi-

nalment arribarem a Jaipur, capital del Rajasthan, coneguda 

també amb el sobrenom de “Ciutat Rosada”. 
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Dissenyat per Freepik

Dia 6
Jaipur i Amber: Palaus del Rajasthan

Aquest matí ens aproparem al Palau–For-
talesa d’Amber i ascendirem en elefant des 
de la zona d’aparcament fins a l’entrada a 
la fortalesa. La baixada la farem en 4x4.

Dia 7
Jaipur

Visitarem el Temple de Galtajee. Ens cridarà l’atenció la gran 

quantitat de micos que campen lliurement pel temple. A la 

tarda seguirem gaudint de la ciutat d’una forma molt espe-

cial: anirem a fer un passeig en Ricksaw (popular taxi local).

Dia 8
Jaipur - Samode - Delhi

A aquestes alçades ja haurem viatjat en 
rick saw, elefant, calessa, etc. Ara ens toca 
un passeig en jeep pels camins rurals que 
envolten Amber. On anem? És una sorpre-
sa, però segur que ens agradarà molt.

Dia 9 

Delhi - Istanbul - Barcelona

Arribada a l’aeroport d’El Prat a les 17.25 h.

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.1115

Namaste!

Viatge organitzat per:
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Caldea-Inúu, el domini termal 
més gran del sud d’Europa
Caldea, el centre termolúdic disse-

nyat per a l’entreteniment en aigües 

termals que fou inaugurat l’any 1994, 

se situa en un edifici d’arquitectura 

singular, obra de l’arquitecte Jean 

Michel Ruols, el qual va donar un toc 

de modernitat al concepte: una cons-

trucció d’avantguarda amb referències 

minerals i cristal·lines. Caldea disposa 

aproximadament d’uns 6.000 m² d’es-

pais aqualúdics dividits en tres zones 

principals: espai de banys, espai de 

contrastos i l’espai orígens. Inúu, que 

és al mateix edifici que Caldea, és un 

nou centre wellness adults only, con-

cebut per a la desconnexió i el benes-

tar integral.

Caldea-Inúu rep anualment prop de 

350.000 visitants i és el domini ter-

mal més gran d’Europa, amb més de 

42.745m² de superfície.

Caldea, connecta en família o amb els 

amics al centre termolúdic

Un entorn únic, completament renovat, 

on trobaràs quatre espais diferents per 

gaudir de l’aigua termal en tots els seus 

estats. Pura diversió!

Llacuna interior i exterior. Piscines 

termals amb cascades, colls de cigne, 

raigs d’aigua, banyeres d’hidromas-

satge, tasses d’hidromassatge, piano 

d’aigües per als peus i màscares facials 

de vaporització.

Banys, sauna i hammam. Banys de con-

trastos i sauna per eliminar les toxines i 

relaxar les tensions musculars.

Espai orígens. Banys relaxants, banys 

d’hidromassatge exteriors, saunes, ba-

nys turcs, llits d’aigua i solàrium privat.

Espectacles. L’aigua, la llum i la música 

es fusionen per emprendre un viatge 

cap a un imaginari fantàstic.

Inúu, desconnecta del món al nou cen-

tre wellness d’Andorra

Un espai en un entorn de pau i absoluta 

calma on retrobaràs el teu benestar a 

través de les extraordinàries propietats 

de les aigües termals i dels tractaments 

més especialitzats. L’entrada a Inúu in-

clou l’accés a Caldea i a un gimnàs del 

tipus loft de 1.200m2. 

26 Noticiari de Fisioteràpia 108



Promoció Col·legi 
de Fisioterapeutes 
de Catalunya: 
clubcfc@fisioterapeutes.cat

20% 
de descompte 
dies feiners de dilluns a divendres*

12% 
de descompte 
caps de setmana i festius*

*Excepte restauració i botigues

Relaxació!

Llacunes d’aigua termal. Tres llacunes 

interiors amb forma de cascada. La lla-

cuna Berlingot i la llacuna exterior.

Espai de contrastos. Cova de sal, dut-

xes amb jocs de colors, temperatures i 

textures, sauna, hammam, llits d’aigua i 

marbres calents.

Spa privat. L’espai Ú&Ú ofereix els 

serveis de benestar més exclusius per 

compartir en parella o amb un grup 

de fins a quatre persones en un entorn 

d’absoluta privacitat.

Tallers i activitats. Accés gratuït a tallers 

de creació de sucs naturals o de medita-

ció guiada. Sessions de creació de per-

fums o de relaxació amb bols tibetans.
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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.


