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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' abonem el 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

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

risc.

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

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

dipositant.

www.fisiofocus.com - academica@fisiofocus.com - 615.85.25.76

per a fisioterapeutes i estudiants de fisioteràpia 
CURSOS DE FORMACIÓ
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OPINIÓ

Al Col·legi sempre hem cregut que cal 

donar el millor servei als col·legiats, 

que la nostra tasca és defensar l’ofici i 

els seus professionals i que, com a or-

ganisme, hem de ser impecables, àgils, 

efectius i moderns. I és en aquest sen-

tit que la Junta de Govern ha presen-

tat, aquest juliol, una proposta de nous 

estatuts que, si acaben fent el pes a la 

majoria de col·legiats, regiran d’ara en 

endavant les actuacions del CFC. 

El primer objectiu d’aquests nous es-

tatuts és fer encara més transparents 

totes les accions del Col·legi i precisa-

ment per això hem decidit dedicar El 

Tema del Mes d’aquest Noticiari que 

teniu a les mans a explicar la proposta 

amb tots els detalls: transparència és 

donar exemple sent transparents. 

El segon objectiu és el d’adaptar-nos 

als nous temps, que vol dir pensar en 

el futur i posar des d’ara mateix unes 

bones bases sobre les quals continuar 

creixent. Per això la proposta té la vo-

luntat ferma de modernitzar els pro-

cessos participatius que endegui el 

Col·legi. Concretament, donant la pos-

sibilitat de votar no només físicament 

sinó també per correu postal o online. 

I tot plegat, pensant en un esdeveni-

ment clau del nostre futur immediat: 

les eleccions a la Junta de Govern del 

CFC programades per al 2018. Falta 

temps, sí, però és que treballar bé tam-

bé és anticipar-se. 

El tercer objectiu dels nous estatuts és 

fixar en el reglament una manera de fer 

que ja fa temps que s’aplica al Col·legi, 

però que cal deixar per escrit, que és 

l’aplicació fil per randa d’allò que mar-

ca la Llei de Transparència vigent. En 

aquest sentit, m’agrada dir, perquè és 

així, que hem fet els deures i els hem 

fet bé. I ara volem que aquest esperit 

quedi també recollit als nous estatuts. 

Us convido a què llegiu la proposta 

sencera, la trobareu a la pàgina web del 

Col·legi. Us convido a què la llegiu,  a 

què us la feu vostra i a què participeu 

de l’Assemblea Extraordinària del pro-

per 27 de setembre en la qual, si s’es-

cau, ratificarem aquesta nova empenta 

que creiem que necessita, que mereix, 

el CFC.

Més transparents, 
més actuals
Manel Domingo. Degà

El primer objectiu d’aquests nous estatuts és 
fer encara més transparents totes les accions del 
Col·legi. El segon, adaptar-nos als nous temps, 
posar unes bones bases sobre les quals continuar 
creixent. El tercer és fixar en el reglament el que ja 
fa temps que apliquem al CFC: el que estableix la 
Llei de Transparència vigent
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Especialitza't amb els màsters universitaris i postgraus en 
sioteràpia de UIC Barcelona!
 

Postgrau en Acupuntura Tradicional per a Fisioterapeutes 

Postgrau en Osteopatia Energètica Informacional. Mètode Poyet 

Màster en Teràpia Manual Ortopèdica - OMT 

Postgrau en Dolor i Disfunció Miofascial - Tractament conservador i punció seca 

Postgrau en Fisioteràpia Pediàtrica 
 

Descobreix tota la nostra oferta de màsters i postgraus a 

uic.es/estudis

No deixis mai de créixer

Universitat Internacional
de Catalunya

uic.cat

Ni de reinventar-te, ni d'ampliar horitzons, 
ni d'obrir-te portes a noves oportunitats:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



EL TEMA DEL MES

Uns estatuts moderns 
per al Col·legi del futur
La nova proposta d’estatuts, que fan 
encara més transparent el CFC,  
se sotmetran a votació en una assemblea 
col·legial extraordinària al setembre
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La Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya ha decidit fer el pas definitiu cap a la 

modernització de la institució, que vol dir la seva adaptació 
als nous temps. Això implica continuar apostant fermament 

per la transparència i la participació amb un objectiu: respondre el 
millor possible totes a les necessitats dels col·legiats. 
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EL TEMA DEL MESEL TEMA DEL MES

La Junta de Govern del Col·legi de Fi-

sioterapeutes de Catalunya, comptant 

amb l’orientació de l’assessoria jurídica, 

va presentar el passat mes de juliol una 

proposta de nous estatuts per regir les 

accions i competències de l’organisme 

d’ara en endavant. Aquesta proposta 

haurà de ser ratificada per l’assemblea 

col·legial extraordinària del proper 27 

de setembre de 2017.

Hi ha dos motius principals pels quals 

la Junta de Govern ha decidit fer el pas 

i presentar aquests nous estatuts. “El 

primer de tot és obrir el Col·legi en-

cara més, fer-lo més participatiu, és a 

dir, facilitar als col·legiats que prenguin 

partit en tots els moments decisius de 

l’organisme. Sobretot, ara que tenim a 

l’horitzó les eleccions per a una nova 

Junta, el novembre de 2018”, ha expli-

cat el degà del CFC, Manel Domingo. 

El segon motiu és el de reflectir en 

aquest nou reglament tota la tasca feta 

des del CFC a favor de l’accessibilitat 

i la transparència. Segons Domingo, 

“ja fa temps que el Col·legi treballa 

per adequar-se en tot moment al que 

marca la Llei de Transparència del nos-

tre país. En aquest sentit, hem fet els 

deures i els hem fet bé. I ara volem que 

aquest esperit quedi també reflectit als 

nous estatuts”.

Tot col·legiat que ho estimi necessari 

pot presentar esmenes a la proposta 

fins al 5 de setembre, ja sigui en forma 

d’idea genèrica o de redacció alter-

nativa d’algun article. Les esmenes es 

poden enviar per correu electrònic a 

cfc@fisioterapeutes.cat amb l’assump-

te “Esmena proposta nous estatuts”. A 

partir del 13 de setembre s’informarà i 

es difondran les esmenes presentades 

pels canals habituals del CFC. Finalment 

aquesta proposta de nous estatuts se 

sotmetrà a l’aprovació de l’assemblea 

col·legial, en una convocatòria extraor-

dinària que tindrà lloc el proper dimecres 

27 de setembre de 2017, a la seu barce-

lonina del CFC (car rer Segle XX, 78). 

Segons la vicedegana del Col·legi, 

Mònica Rodríguez, és important que 

el màxim nombre de persones col·le-

giades s’animin a participar d’aquesta 

assemblea extraordinària, ja que “com 

més participants, més representativitat 

del sentir del col·lectiu tindran aquests 

nous estatuts, que, al cap i a la fi, és del 

que es tracta”. 

Obrir encara més el Col·legi a tots els 

col·legiats, fer-lo més transparent, vol 

dir també fer més accessible els pro-

cessos electorals que s’hi duguin a 

terme. En aquest sentit i amb la vista 

posada al procés electoral previst per 

al novembre de 2018, els nous estatuts 

preveuen ja l’opció de demanar el vot 

per correu a la mateixa seu del CFC o 

la possibilitat de votar online. 

“D’aquesta manera, oferint la triple 

possibilitat de votar físicament, per cor-

reu o per internet, fem que participar 

en la presa de decisions sigui facilíssim, 

ja no hi haurà excuses per no partici-

par-hi”, ha dit el secretari del CFC, Ga-

briel Liesa. 

Tot plegat, doncs, no deixa de ser un 

gest decidit que fa la Junta de Govern 

del CFC per adaptar-se als nous temps, 

no només posant totes les facilitats al 

vot per correu o online sinó “també 

obrint la porta a possibles canvis terri-

torials, ja que els nous estatuts contem-

plen aquesta possibilitat i ja no caldria 

cap reforma estatuària per adaptar-se a 

noves realitats”, ha explicat Liesa.  

“L’aposta de la Junta de Govern per la 

transparència ha estat i és ferma. Com 

ho demostra el fet que tenim accessi-

ble al web tota la informació que pot 

necessitar el col·legiat, així com diver-

sos processos participatius sobre de-

cisions concretes, etcètera, i aquests 

nous estatuts són la manera que tenim 

de reblar el clau”, ha afegit el degà.
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• És preceptiu que es col·legiï tot-

hom qui exerceixi la Fisioteràpia a 

Catalunya, sigui en el sector privat 

o públic. 

• Es canvien els requisits per acreditar 

les causes que justifiquen la baixa 

col·legial, per evitar fraus. 

• Més transparència en els processos 

electorals: possibilitat del vot físic, 

per correu o online. El vot per cor-

reu s’ha de sol·licitar prèviament al 

Col·legi. 

• Fixa la necessitat d’un aval de 50 

col·legiats per presentar candidatu-

ra de degà. 

• Els mandats de la Junta són de 

quatre anys. Es limita l’exercici del 

càrrec a un màxim de dos mandats 

consecutius.

• Canvia el règim disciplinari i sancio-

nador, sobretot el procediment ad-

ministratiu dels expedients sancio-

nadors, més àgil i transparent. 

• Els col·legiats tenen el deure de no 

fomentar l’intrusisme en cap mena 

d’iniciativa o activitat. Seria conside-

rat una infracció molt greu (una in-

fracció molt greu pot ser sancionada 

amb la descol·legiació temporal, no 

superior a cinc anys, o amb una mul-

ta econòmica). 

• Es contemplen tots els mandats 

de la legislació vigent catalana res-

pecte la Finestreta única. Un servei 

que el Col·legi ofereix als col·legiats 

a través del seu web, on es poden 

realitzar tràmits per a la col·legiació, 

exercici i baixa, entre altres. 

• Es dona més rellevància al Consell 

Social, que esdevé òrgan de suport 

de la Junta de Govern.

• També es contempla tot el que esti-

pula la Llei de Transparència vigent.

• Aquesta proposta haurà de ser rati-

ficada a l’assemblea extraordinària 

del 27 de setembre. 

Aquests nous estatuts suposen més transparència i accés a tota la informació que necessiten els col·le-
giats i més facilitats a l’hora de participar en processos de presa de decisions, com ara les eleccions a 
la Junta de Govern. Però hi ha més novetats, que tots seguit us resumim. 
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PERSONATGE

gestionant (intentant-ho) amb els res-

ponsables de l’Oficina de Cooperació 

de la Universitat de Lleida (UdL), la de 

Relacions Internacionals i la Facultat 

d’Infermeria, que els alumnes gam-

bians puguin venir a fer una estada de 

pràctiques aquí a Lleida, després de 

l’estiu. La primera promoció són tres 

noies i quatre nois. Aquest any, que són 

la tercera, ja n’eren 25. L’objectiu en 

cooperació és que el projecte quedi en 

mans de la gent del país, així que tam-

feina dels fisioterapeutes que no hi ha 

al país? I d’aquí ve la meva tesi (Disca-

pacitat i “Fisioteràpia” tradicional Àfri-

ca Oest), que vaig presentar al maig, 

sobre els “fisioterapeutes” tradicionals 

de Gàmbia i Mali.

En quin punt es troba el projecte? 

Com se li donarà continuïtat?

La primera promoció està acabant ter-

cer, l’any que ve faran l’últim curs. Estic 

Com acaba una catalana ensenyant Fi-

sioteràpia a Gàmbia? 

El treball de recerca final del Màster de 

Cooperació i Desenvolupament el vaig 

anar a fer allà, al 2012. Vaig descobrir 

que només hi havia dos fisioterapeutes 

al país i em van sorgir dues preguntes. 

La primera: Interessaria a la Universitat 

de Gàmbia tenir estudis en Fisioterà-

pia?, i així va néixer el projecte ‘Fisiàfri-

ca’. I la segona: Qui està fent, doncs, la 

Fisioterapeuta, antropòloga, màster en Desenvolu-
pament i Cooperació Internacional i amb experièn-
cia fent difusió de la nostra professió arreu del món, 
Carme Campoy (Premià de Mar, 1969) ha rebut 
aquest 2017 el guardó de Fisioterapeuta de l’Any 
amb què el Col·legi reconeix anualment els mèrits 
professionals en pro de la Fisioteràpia. La novetat 
d’enguany era que la decisió la prenien els propis 
col·legiats, votant una de les tres candidates proposa-
des per la Junta: Andrea López, Marta Prat i Carme 
Campoy. Entre d’altres iniciatives, Campoy ha ajudat 
a implantar estudis universitaris en Fisioteràpia a 
Gàmbia a través del projecte de cooperació interuni-
versitària de Xarxa Vives ‘Fisiàfrica’. Parla català, cas-
tellà, anglès, francès, portoespanyol i alguns termes 
mèdics en llengües locals africanes. Imparteix classes 
a la Universitat de Lleida i gestiona el Servei públic 
de Rehabilitació de la Regió Sanitària de Lleida.

“Em va atrapar el vincle amb el pacient, la 
part humana de la professió”

Carme Campoy, Fisioterapeuta de l’Any

© Bàrbara Chalamanch
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bé hem gestionat beques perquè dos 

fisioterapeutes gambians vinguin a fer 

un Màster a la UdL. Allà, ara mateix, de 

professors hi ha els dos fisioterapeutes 

que et deia i aprofitem les assignatures 

comunes amb Medicina. S’hi despla-

cen professors de les universitats de 

Xarxa Vives. I jo mateixa hi imparteixo 

dues assignatures a l’any.  

I després de Gàmbia, cap a Algèria, 

als campaments de refugiats sahrauís 

de Tindouf.  

Sí, una ONG lleidatana, Sàhara Ponent, 

em va traspassar la demanda dels pro-

pis refugiats de tenir assistència en Fi-

sioteràpia. Vaig anar-hi al febrer. Hi ha 

entitats i universitats espanyoles que 

hi porten fisioterapeutes en estades 

d’un o dos mesos. Però això és “pan 

para hoy, hambre para mañana”. Els hi 

vaig proposar d’aprofitar que ja hi ha 

formació en Infermeria i fer una espe-

cialitat d’un any. Pensa que la situació 

de provisionalitat, allà, fa quaranta anys 

que dura. Em diuen que no me’n sor-

tiré. Però jo penso que si és possible 

fer alguna cosa, cal intentar-ho, per les 

160.000 persones que viuen allà fa qua-

tre dècades i que necessiten aquest 

servei. Només que hi hagi una possibi-

litat d’aconseguir-ho, cal intentar-ho. I 

hi estic enderiada. 

Es concep diferent la Fisioteràpia, fora 

de les nostres fronteres? 

La diferència que he trobat és que els 

fisioterapeutes que ja hi ha en aquests 

països mostren més asimetria, més dis-

tància de poder, amb el pacient. Aquí 

penso que som més pròxims, allà po-

sen més distància.  

Què n’ha après de la professió, des-

prés de difondre-la pel món?

He confirmat que acompanyem, cui-

dem i curem, no només amb les mans 

sinó també amb l’atenció psicològica. 

N’he après molt dels “fisioterapeutes” 

tradicionals africans, que entenen la 

malaltia no només des d’un punt de vis-

ta físic, que també, sinó multidimensio-

nal, tenint en compte també el vessant 

social, emocional i sobrenatural. Això 

m’agrada: perquè nosaltres curem amb 

les mans i amb coneixements, però 

també amb afecte. 

Per què es va fer fisioterapeuta? 

En aquell moment la idea era acabar la 

carrera i independitzar-me i, després, 

estudiar Medicina tranquil·lament. El 

que va passar és que a mitja carrera de 

Fisioteràpia, quan vam començar a fer 

pràctiques i tractar amb pacients, em 

vaig enamorar de la disciplina i vaig 

tenir la clara consciència que no hi ha-

via res millor que pogués fer a la vida. 

Sobretot em va atrapar el vincle amb el 

pacient, la part humana de la professió. 

Com defineix la professió? I què millo-

raria? 

M’agrada la definició que va donar 

l’Enric Sirvent quan vau atorgar-li el 

premi June Nystrom. La repeteixo 

molt als meus alumnes perquè els que-

di gravat. Va dir: “El fisioterapeuta ha 

de tenir mans d’artista, cap de científic 

i cor d’humanista”. I jo, el que millo-

raria és la visió biopsicosocial; i convi-

daria el fisioterapeuta a aixecar el cap 

de les seves mans i mirar amunt. Que 

sovint ens oblidem d’investigar o de 

promoure plans de salut, que també 

és el nostre camp. 

En quin moment de la seva vida pro-

fessional es troba, ara que rep aquest 

reconeixement dels companys del gre-

mi i del Col·legi?  

Fa onze anys que gestiono el Servei 

públic de rehabilitació de la Regió 

Sanitària de Lleida (de la Seguretat 

Social). També faig classes a la Univer-

sitat de Lleida. I ara que he acabat la 

tesi, la meva projecció és, això que he 

fet a Mali i Gàmbia, continuar-ho en 

d’altres països: investigar quina Fisio-

teràpia biomèdica hi ha, i si no n’hi ha, 

crear-la i enfortir-la. I estudiar què fan 

els fisioterapeutes tradicionals per in-

tegrar-ho dins del sistema institucional 

de salut. Sumar-ho tot, per donar el 

millor servei a les persones amb dis-

capacitat física. Tinc en ment Etiòpia 

i el Senegal.  

On va de vacances aquest any?

Vaig a Gàmbia i m’hi enduré alumnes 

de tercer de Fisioteràpia de la UdL. 

Els ajunto amb els alumnes gambians 

i me’ls emporto tots a un poble d’inte-

rior a fer pràctiques a l’hospital. No sé 

què és fer “pànxing”. 

© Bàrbara Chalamanch
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Els fisioterapeutes de l’ascens
L’èxit del Girona FC també és el dels seus professionals sanitaris

Tres fisioterapeutes col·legiats al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
formen part del quadre mèdic del Girona Futbol Club, que enguany ha 
completat una temporada històrica. Més de 9.000 seguidors omplien 
Montilivi el dia de l’empat amb el Saragossa, que segellava l’ascens a la 
Primera Divisió d’aquest club fundat el 1930. Un èxit que també és el de 
Martí Moreno, Borja Oreja i Oriol Balañà. 
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La nit del passat 5 de juny, en què el 

Girona FC va certificar el seu ascens 

a Primera Divisió tot empatant a zero 

amb el Saragossa després d’una tem-

porada intensa i màgica, el fisiotera-

peuta responsable del Departament 

de Fisioteràpia i Readaptació del club 

gironí, Oriol Balañà, també era a Mon-

tilivi. Va patir i va esclatar d’alegria com 

la resta d’integrants del club, seguidors 

inclosos, tant els que seien a les grades 

com els que omplien la ciutat amb els 

colors de l’equip triomfador. Era una 

gesta inèdita en els seus gairebé 90 

anys d’història. 

I l’eufòria era compartida, però cadascú 

va emocionar-se a la seva manera: “Jo 

vaig pensar en els meus fills i en la meva 

dona, que sempre m’han donat suport i 

que al llarg d’aquests mesos no m’han 

tingut al seu costat tant com hagues-

sin volgut”, diu Balañà. El reconeixereu 

perquè és el fisioterapeuta que salta al 

camp amb el metge, els dies  de partit, 

quan algun jugador es fa mal i l’àrbitre 

ho requereix. “A mi se’m va fer etern, 

veia l’ascens a tocar però patia per si 

ens marcaven. El xiulet final va desem-

bocar en un dels moments més feliços 

de la meva vida”, diu Martí Moreno, 

que també forma part de l’equip de fi-

sioterapeutes del club.

Col·legiat del CFC, Oriol Balañà fa de 

nexe d’unió entre el Cos Tècnic i els 

Serveis Mèdics del club, que encapça-

la el doctor Antoni Mora i que compta 

amb els fisioterapeutes Martí Moreno i 

Borja Oreja, també col·legiats del CFC, 

el readaptador Lluís Sala, el preparador 

físic Jordi Balcells i els nutricionistes 

Sergi Mateo i Dani García. 

I és que els partits no es guanyen 

només sobre la gespa. Darrere del bon 

joc i dels èxits d’un equip hi ha un gra-
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pat de professionals que, dia rere dia, 

s’hi deixen la pell. “Els jugadors ens 

tenen molta confiança, són moltes ho-

res junts, ens desvivim per ells i ells ho 

valoren”, diu Balañà quan li preguntem 

si és cert que no tot són dolors físics i 

que sovint també fan de “confessors”. 

Aquest reportatge ha estat escrit a mit-

jan juliol, just quan comença la pretem-

porada i s’acumulen més sessions de 

treball i, per tant, hi ha més risc de le-

sions i més necessitat d’estar alerta per 

part dels professionals sanitaris. Solem 

pensar que l’exigència de la competi-

ció porta un major risc de lesions però 

les estadístiques diuen que més de la 

meitat s’han produït durant els entre-

naments. I les més habituals són con-

tusions, fractures, lesions articulars i, 

sobretot, lesions de nivell musculoten-

dinós, segons explica Balañà.

Ara que jugaran a Primera Divisió, 

l’objectiu dels fisioterapeutes serà el 

mateix, assegura el cap dels fisiotera-

peutes: “El fet de ser a la màxima com-

petició farà que tot es mediatitzi més. 

Haurem d’estar més atents i cuidar en-

cara més els petits detalls. L’estructura 

es reforçarà amb dos fisioterapeutes i 

un readaptador més i, l’osteòpata i la 

podòloga agafaran més rellevància”. 

Moreno encara també la nova tem-

porada amb tot l’optimisme: “Serà un 

gran any, tot i que segur que patirem. 

Però gràcies als nous reforços i a l’àm-

plia experiència de l’equip multidisci-

plinari que formem, tot anirà sobre ro-

des”. L’exigència seguirà sent màxima i 

el ritme, l’acostumat, doncs. 

Un cop posats en competició, els fisio-

terapeutes descansen només un dia a 

la setmana i sempre en queda un de 

guàrdia, disponible per tractar qualse-
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El proper dissabte 21 d’octubre, el CFC organitza la Jornada de Fisioteràpia 
de l’Esport, al Campus de la UPF de la Ciutadella (Barcelona).

Hi participaran fisioterapeutes, especialistes en medicina esportiva i en alt 
rendiment esportiu. +INFO al web del CFC. 

vol jugador que ho necessiti. Abans de 

començar cada entrenament, l’equip 

mèdic avalua l’estat dels lesionats. Al 

camp sempre hi ha un fisioterapeuta i la 

resta treballen a sala o al gimnàs. Des-

prés de l’entrenament hi ha estipulats 

noranta minuts de tractament a la llite-

ra, reforç muscular al gimnàs o crioterà-

pia a les banyeres. Finalment, s’elabo-

ren informes sobre l’estat dels jugadors 

per al Cos Tècnic i els Serveis Mèdics. 

Com és obvi no tot són massatges. 

“Tractem els jugadors abans i després 

de l’entrenament i les tardes que siguin 

necessàries”, diu Moreno, “i no només 

tractem lesions, també molèsties lleus, 

buscant sempre el seu benestar gene-

ral”. També cal controlar la hidratació 

durant les sessions, mantenir al dia la 

base de dades del servei mèdic, etc. 
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ARTICLE CIENTÍFIC

Objectius i  
Introducció
Un dels eixos de tractament després de 

la lligamentoplàstia del LEA (lligament 

encreuat anterior) és la recuperació 

de les qualitats musculars necessàries 

per a les activitats socioprofessionals. 

Aquest treball muscular ha de respec-

tar els fenòmens de cicatrització tissu-

lar i lligamentosa. Tot això es realitza en 

base a una combinació de propostes 

en CCT (cadena cinètica tancada) o en 

CCO (cadena cinètica oberta), que se-

guiran etapes d’implantació dins de les 

guies o trajectòries clíniques segons les 

diferents fases de maduració del tras-

plantament tendinolligamentós res-

pectant el procés de lligamentació (9).

Les característiques de treball de la 

CCT sobre la CCO són entre d’altres 

(1,2,3,4): El control de la translació i ro-

tació de tíbia sobre fèmur facilita el tre-

ball simultani d’isquiotibials i la coordi-

nació intermuscular, per tant produeix 

una cocontracció automàtica i realitza 

un reclutament simultani i automàtic 

d’agonistes i antagonistes.

Material i  
Mètodes
Revisió bibliogràfica en bases de da-

des (BD) en el període que comprèn 

(1985-2015) a través dels termes “open 

and closed kinetic chain and anterior 

cruciate ligament reconstruction”. Les 

BD consultades han estat: Scopus, 

Web of Science, Cochrane Plus, Pub-

med, PEDro.

Resultats i  
Conclusions
Hi ha autors que conclouen sobre les 

lligamentoplàsties del tipus (os-tendó-

os) que els exercicis en CCT produeixen 

menys laxitud i menys dolor anterior de 

genoll (5). Altres autors a la 6a setma-

na introdueixen exercicis isocinètics 

en CCO en recorreguts articulars entre 

90° i 40° no mostrant diferències en la 

laxitud de genoll i sí en la millora de 

recuperació del quàdriceps i la torna-

da a l’activitat esportiva (6). En CCO 

flexions per sobre de 60° i resistències 

proximals són menyspreables en les 

tensions sobre la plàstia del LEA (9).

Podem concloure que es necessiten 

més estudis amb la tècnica quirúrgica 

de tendó donant isquiotibial i que du-

rant les 6 primeres setmanes es prioritzi 

la CCT (7,8).

Exercici terapèutic en Cadena Cinètica 
Oberta vs Cadena Cinètica Tancada 
postlligamentoplàstia del lligament encreuat 
anterior: Aproximació segons la Medicina 
Basada en l’Evidència

Jordi Calvo Sanz1, Pere Ramon Rodriguez Rubio1, Juan Jose Garcia Tirado1,  
Montserrat Girabent Farrés1, Laia Monné Guasch1, Pol Monné Cuevas2

1 Universitat Internacional de Catalunya, Departament de Fisioteràpia, Barcelona, Catalunya, Espanya
2 Fisioterapeuta, Catalunya, Espanya
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FISIOEMPRÈN

L’excel·lència en salut ve demostrada a 

través de la integritat, el servei, la to-

lerància, el treball en equip, la formació 

continuada, la recerca i la innovació. 

D’acord amb el Dr. Kenneth Ngo, di-

rector mèdic del centre de rehabilita-

ció neurològic Brooks, a Jacksonville 

(Florida), aquestes qualitats són les que 

porten un centre de neurorehabilitació 

al nivell de l’excel·lència creant l’àmbit 

idoni per innovar.

El Dr. Ngo forma part d’un equip de 

rehabilitació en què la clínica va lligada 

de la recerca i la innovació diàriament. 

L’equip d’Ngo combina la pràctica clíni-

ca implicant  i escoltant el pacient amb 

la investigació, obtenint noves línies de 

recerca o tecnologies que permeten mi-

llors resultats en els seus tractaments. 

Resultats més eficients i objectius per a 

la millora de la Fisioteràpia i la qualitat 

de vida dels pacients. L’equip disposa 

de tecnologia altament desenvolupa-

da com el Simulator II, l’Eccentron de 

BTE o l‘Andago, que el pots trobar a les 

plantes de l’hospital  i que proporciona 

la marxa lliure dels pacients. Tots ells dis-

posen d’un sistema de feedback i comp-

tabilització de l’activitat del pacient. 

Gràcies a la nova tecnologia i la seva 

adopció a la pràctica clínica durant les 

sessions,  els pacients i professionals 

obtenen els resultats de la seva pro-

gressió clínica d’una manera totalment 

objectiva. Així doncs, la mà dreta del 

fisioterapeuta, en aquest cas, no és la 

mà esquerra, sinó la innovadora tecno-

logia adaptada al pacient.

Tanmateix, no fa falta travessar l’Atlàntic 

per trobar el mateix mètode de treball al 

nostre país. La companya Maria Almena-

La recepta de l’excel·lència innovadora

ra Masbernat, fisioterapeuta a l’Institut 

Guttmann, és una de les nostres com-

panyes de professió que pot dedicar la 

seva jornada laboral a la recerca i alhora 

a la pràctica clínica. La Maria forma part 

tant de l’equip clínic de neurorehabilita-

ció com de l’àrea d’investigació i inno-

vació de Guttmann, on duen a terme tot 

tipus de projectes d’I+D+i amb l’objec-

tiu d’introduir les noves tecnologies al 

procés neurorehabilitador. Incorporant 

les noves tecnologies es podran inten-

sificar i personalitzar els tractaments i 

monitoritzar l’execució de les activitats 

en temps real. A més, aquesta sistema-

tizació de les intervencions afavoreix 

l’aplicació del mètode científic i genera 

evidència a partir de la pràctica clínica 

assistencial. “És molt important poder 

adaptar la recerca a la pràctica clínica, 

només així obtindrem bons resultats”. 

La Maria recalca també la importància 

dels fisioterapeutes en l’àmbit de la re-

cerca: “L’experiència del fisioterapeuta 

és vital, ja que el pacient al llarg del dia 

té moltes hores de teràpia. Això situa 

els fisioterapeutes com una peça clau a 

l’hora de definir, realitzar i valorar les di-

ferents idees i projectes d’innovació que 

s’esdevenen de la pràctica clínica”. 

La Maria és una de les professionals del 

nostre país que poden estar a la bom-

bolla d’innovació en neurorehabilita-

ció, tot i això, no tots podem combinar 

recerca amb pràctica clínica. La gran di-

ferència entre el nostre sistema i l’inter-

nacional és la visió d’innovar mitjançant 

la recerca. Malauradament no totes les 

institucions al nostre país donen suport 

a la recerca i, per tant, a la innovació. 

Qüestionem-nos, doncs, podrem arri-

bar a innovar sense fer recerca? D’on 

surt el caràcter innovador, de la institu-

ció o del professional? 

La salut és una ciència que està en 

constant canvi, per tant, si volem oferir 

l’excel·lència en salut, en la Fisioterà-

pia, haurem de ser capaços d’incorpo-

rar la recepta adequada. Tecnologia, 

investigació i formació continuada 

són els ingredients més importants 

per innovar i oferir el millor sistema 

sanitari als nostres pacients, profes-

sionals i familiars. 

Marina Rincón Torroella

Col·legiada 11.479

Twitter: @marinanocnir
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El passat 27 de juny, el conseller de Salut 

de la Generalitat, Antoni Comín, va re-

bre el degà i la vicedegana del Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya, Manel 

Domingo i Mònica Rodríguez, respec-

tivament. Els representants col·legials 

van posar damunt la taula del conseller 

un decàleg de peticions que, entre d’al-

tres coses, demana la incorporació de 

la Fisioteràpia de manera extensiva al 

sistema sanitari públic i l’enfortiment de 

la lluita contra l’intrusisme professional.

Demanem al conseller de Salut més presència en el sistema públic i un 
major compromís en la lluita contra l’intrusisme

Decàleg de peticions

Les primeres peticions del decàleg 

coincideixen a demanar a la Generalitat 

una major presència i pes dels fisiotera-

peutes en el sistema públic de salut. A 

partir del punt número 6 del decàleg, 

les peticions es diversifiquen i englo-

ben demandes centrades en mútues, 

intrusisme, la inclusió de la Fisioteràpia 

en la nova Llei de l’Esport i la necessitat 

de suport institucional per al desenvo-

lupament de la Llei del Medicament i 

les especialitats de Fisioteràpia.

Inclusió a l’equip de Primària
Inclusió del fisioterapeuta com a membre de 

l’equip d’Atenció Primària, amb la possibilitat 

d’accés directe per a patologies d’alta prevalença 

i baixa complexitat.

Revisió de les ràtios
L’OMS recomana una ràtio d’un fisioterapeuta per 

cada 1.200 habitants, d’acord amb la qual, hau-

ríem de disposar de 6.269 places de Fisioteràpia 

en Atenció Hospitalària i Atenció Comunitària. Tot 

i que no disposem de dades oficials de l’ICS, el 

percentatge de fisioterapeutes a la Sanitat Pública 

a Catalunya està molt lluny de les recomanacions 

mundials. Situació a la qual se suma l’augment de 

places universitàries en els últims anys i que crea 

un gran excedent de professionals en comparació 

amb la demanda al nostre territori.

Aposta per l’exercici terapèutic
Inclusió de l’exercici terapèutic, pautat i dut a ter-

me per fisioterapeutes, en la promoció, prevenció 

i atenció de la salut en tots els nivells de l’Atenció 

Comunitària.

Presència a comissions i grups de treball
Participació de fisioterapeutes als grups i estruc-

tures del Departament de Salut per desenvolupar 

plans pilot i línies d’actuació prioritàries dels plans 

de salut.

Convocatòries d’oferta pública
Impuls d’inclusió de noves places de fisioterapeu-

ta en la sanitat pública per aconseguir la fita de la 

ràtio de professionals recomanada per l’OMS.

Millora de les condicions contractuals 
amb les mútues de salut
El preu mitjà per tractament és, d’aproxima-

dament, 8,65 euros, condicions altament des-

favorables per als professionals de la salut i, en 

conseqüència, per a la qualitat del servei, que re-

percuteix directament en el ciutadà. Una millora 

d’aquestes condicions permetria una millora en 

tots els nivells, tant per al professional com per 

al ciutadà.
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Concursos de rehabilitació
Revisió i replantejament del concurs de rehabilita-

ció, reconsiderant la figura del metge rehabilita-

dor en patologies d’alta prevalença i baixa com-

plexitat. Incloent-hi condicions laborals dignes 

per als professionals sanitaris.

Compromís en la lluita 
contra l’intrusisme
L’intrusisme professional afecta especialment 

aquesta professió i col·labora de manera directa 

en el declivi de la salut comunitària. Posa en com-

promís la salut de l’usuari i afecta de manera direc-

ta les oportunitats dels professionals competents. 

Cal el compromís efectiu de l’Administració per 

aconseguir resultats.

La Fisioteràpia en la Llei de l’Esport
Inclusió de la Fisioteràpia en la nova Llei de l’Es-

port per donar l’atenció necessària a col·lectius 

amb diversitat funcional i patologia crònica.

Suport de l’Administració
Suport institucional per al desenvolupament de 

la Llei del Medicament i de les especialitats de 

Fisioteràpia.
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La Jornada Fisioteràpia, TIC i 2.0 del 

CFC arriba a la seva sisena edició 

aquest 2017 i ho fa el dia 30 de setem-

bre al CaixaFòrum de Tarragona (carrer 

Cristòfol Colom, 2) tot mantenint la fi-

losofia que li va donar origen però, al-

hora, mirant d’introduir algunes nove-

tats. Qui ho desitgi, podrà assistir a la 

Jornada presencialment (cal inscripció 

prèvia) o bé seguir-nos en directe via 

streaming a www.fisiotv.cat 

La Jornada proposa, en aquesta edició, 

fer una visió multidisciplinària sobre un 

aspecte del tot quotidià en les consul-

tes de Fisioteràpia: el dolor. Allò que 

ens hem plantejat és ampliar la nostra 

perspectiva sobre el dolor, conscients 

que saber-lo interpretar correctament 

és la millor manera perquè escollim i 

Tarragona acull la sisena edició de la Jornada Fisioteràpia, TIC i 2.0 

comencem a aplicar el tractament més 

idoni. En parlarem amb fisioterapeutes 

(Arturo Such i Fran Valenzuela), metges 

(María Teresa Leiva i Jordi Montero), 

psicòlegs (Joan Deus) i antropòlegs 

(Marta Allué)... visions diverses i multi-

disciplinàries per fer més rica i sòlida la 

nostra mirada de professionals sanitaris.

Però, com dèiem, la Jornada manté, en 

essència, la vocació que la va fer néixer 

fa sis anys: l’ànsia de compartir el co-

neixement a partir de les xarxes socials 

i de les múltiples possibilitats que ens 

ofereixen les Tecnologies de la Infor-

mació. Per tant, la interacció via Twitter 

(amb el hashtag #colficat20), Facebook 

i blogs està garantida. Com és habi-

tual en totes les jornades del CFC, la 

inscripció i assistència a la Jornada està 

becada al 100%.

“La salut és una cosa massa valuosa 

com per deixar-la en mans de qualse-

vol”. Amb aquesta frase incontestable 

conclou el vídeo-consell corresponent 

a aquest mes de juliol de la campanya 

’12 mesos, 12 consells de salut’, titulat 

“Massatge terapèutic i intrusisme”. 

Amb el format acostumat de dos minuts, 

el vídeo-consell alerta a la població del 

risc per a la salut pública que suposa la 

proliferació de centres i professionals 

no sanitaris, sense cap formació acadè-

mica reglada, ni assegurances, ni auto-

rització per tractar patologies o lesions. 

Són els autodenominats quiromassat-

gistes o quiropràctics, pseudoprofes-

sionals formats en cursos sense validesa 

acadèmica, que poden comprometre 

L’intrusisme i el massatge terapèutic, tema del vídeo-consell del mes de juliol

greument la salut dels pacients apli-

cant-los tècniques amb efectes contra-

produents i que no solen tenir contrac-

tada cap pòlissa de responsabilitat civil 

que possibiliti una posterior reclamació. 

El vídeo-consell aclareix també que no-

més el massatge utilitzat com a oci, re-

lax o amb fins estètics pot ser aplicat per 

professionals no sanitaris, sempre que no 

sigui amb finalitats terapèutiques. Però 

deixa molt clar que el fisioterapeuta és 

l'únic professional sanitari habilitat legal-

ment i acadèmicament per tractar pato-

logies i lesions. També explica que la qui-

ropràctica i l’osteopatia són competència 

exclusiva dels fisioterapeutes titulats. 

Per evitar riscos, conclou el vídeo-con-

sell, cal exigir sempre un fisioterapeuta 

col·legiat i que tracti en centres sanitaris 

autoritzats per, en el cas de Catalunya, 

el Departament de Salut.

La campanya ’12 mesos, 12 consells 

de salut’ és una iniciativa conjunta del 

Col·legi Oficial de Fisioterapeutes del 

País Basc, el Col·legi Oficial de Fisiote-

rapeutes de Navarra, el Col·legi Oficial 

de Fisioterapeutes de Galícia, el Col·le-

gi Professional de Fisioterapeutes de la 

Comunitat de Madrid i el Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya.

Podeu veure aquest consell i d’anteriors 
al canal de TV del Col·legi www.fisiotv.cat
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La fisioterapeuta Carme Campoy Guer-

rero (Premià de Mar, 1969) ha rebut 

aquest 2017 el guardó de Fisiotera-

peuta de l’Any amb què el Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya reconeix 

anualment un col·legiat per la seva tasca 

professional i la difusió que fa de l’ofici. 

Fisioterapeuta, antropòloga i màster en 

Desenvolupament i Cooperació Interna-

cional, Campoy és professora associada 

de la Universitat de Lleida i ha coordinat, 

entre altres iniciatives, el projecte de 

cooperació interuniversitària de Xarxa Vi-

ves ‘Fisiáfrica’, que ha implantat estudis 

universitaris en Fisioteràpia a Gàmbia.

Carme Campoy, Fisioterapeuta de l’Any

Fins al 2016 era la Junta de Govern del 

CFC qui decidia qui guardonar. La no-

vetat d’enguany ha estat que la decisió 

l’han pres els propis col·legiats, votant 

a través de la pàgina web del Col·legi, 

fins el passat dissabte 15 de juliol, una 

de les tres candidates proposades per 

la Junta: Andrea López Erdozáin, Marta 

Prat Escoda i Carme Campoy Guerrero.

Campoy rebrà el guardó i el reconeixe-

ment públic en el marc de la Nit de la 

Fisioteràpia, que tindrà lloc el proper 

divendres 15 de setembre a El Principal 

de l’Eixample. 

Com cada any, el Col·legi de Fisiotera-

peutes de Catalunya organitza la Nit de 

la Fisioteràpia que se celebrarà el pro-

per 15 de setembre. Al marge de ser un 

marc de trobada per als integrants del 

nostre col·lectiu, també pretén ser un 

espai per homenatjar i premiar alguns 

dels nostres companys i companyes.

Enguany l’acte tindrà lloc al Principal 

de l’Eixample de Barcelona (carrer Pro-

S'entreguen els premis de la professió en una nit dedicada a la Fisioteràpia

vença 286-288), un marc incomparable 

per retre l'habitual homenatge als col·le-

giats jubilats al 2016 i fer el lliurament de 

diplomes als fisioterapeutes doctors.

També es farà entrega del Premi al 

Fisioterapeuta de l’Any 2017 a la Sra. 

Carme Campoy, així com el Premi June 

Nystrom 2017, que rebrà el Sr. Jordi Vi-

laró, un gran final de festa per a una nit 

on el nexe d’unió serà la Fisioteràpia.
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NOSALTRES

El passat dissabte 10 de juny, l'escola 

de Fisioteràpia Fisiofocus va realitzar 

la I Jornada Solidària de Fisioteràpia 

Pediàtrica, la qual va comptar amb el 

patrocini de Rehagirona. Durant les 

nou hores que va durar la Jornada, els 

assistents van poder aprendre sobre 

la paràlisi cerebral, els nens amb alte-

racions neurològiques, el paper del fi-

sioterapeuta a l'escola o la Fisioteràpia 

respiratòria en nens amb AME. 

Fundació Estímia realitzarà un taller d'activitat física adaptat gràcies a la  
I Jornada Solidària de Fisioteràpia Pediàtrica

L'esdeveniment va acollir ponents de 

primer nivell dins del món de la Fisio-

teràpia pediàtrica com Almudena Gil, 

Montserrat Rizo, Marta Casbas, As-

censión Martín, Núria Pastallé, Neus 

Suc, Joaquín Fagoaga, Sara Vendrell i 

Núria López. Els assistents van fer una 

bona valoració de totes les ponències 

i van ressaltar la iniciativa de Fisiofo-

cus de fer una Jornada Solidària, els 

ingressos íntegres de la qual, 2.100€, 

s'han destinat a la Fundació Estímia, la 

qual realitzarà un taller d'activitat física 

adaptat per als nens de la seva escola 

d'educació especial.

Des del CFC estem realitzant una 

campanya informativa per actualitzar 

la base de dades de centres que hi ha 

a la nostra pàgina web. Tots els cen-

tres que apareguin a la nova base de 

dades hauran de comptar amb la per-

ceptiva autorització de funcionament 

de centre sanitari o consulta de Fisio-

teràpia autoritzats pel Departament 

de Salut.

Actualització del cens de centres de Fisioteràpia

Aquells centres que no disposen de la 

cor res po nent autorització sanitària que-

da ran exclosos del cens de centres tem-

po ral ment fins que reuneixin els requisits.

Per actualitzar la informació del centre 

cal emplenar el formulari que troba-

reu a www.fisioterapeutes.cat/tramits/

centresalta.doc i adreçar-lo per correu 

electrònic a cfc@fisioterapeutes.cat. 

El passat mes d’octubre, el Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya i la Fede-

ració d’Associacions de Mares i Pares 

de Catalunya (FAPAC) van formalitzar 

un conveni de col·laboració, que pre-

veia dur recomanacions bàsiques d’hi-

giene nasal a través de les AMPA i les 

AFA (Associació de Famílies d’Alum-

nes) d’arreu de Catalunya. 

L’objectiu de la campanya, com comen-

tava el degà del CFC, Manel Domingo, 

Finalitza la campanya d’higiene nasal

era  “donar alguns consells molt bàsics 

que, portats a la pràctica diàriament, 

acaben sent molt importants per pre-

venir infeccions, però també d’altres 

malalties cròniques que se’n deriven”. 

Arribats al mes de juny de 2017, podem 

dir que durant aquest curs escolar hem 

fet un total de 53 activitats formatives 

arreu del territori català, en les quals hi 

han assistit prop de 500 persones, i ja 

està previst que tinguin continuïtat pas-

sades les vacances d’estiu.

Higiene  
nasal
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Un any més el Col·legi de Fisioterapeu-

tes de Catalunya fa pública la resolució 

per la qual es convoquen els ajuts a la 

formació de postgrau i/o continuada, 

assistència a congressos, jornades i se-

minaris, i per als quals s’hi destina un 

pressupost, aquest 2017, de 15.368,46 €. 

Poden presentar la sol·licitud tots els 

col·le giats al corrent dels seus deures i 

amb una antiguitat anterior a l’any de la 

convocatòria. Per a optar a l’ajut caldrà 

presentar, a més de la sol·licitud, el pro-

grama complet de l’activitat, la darrera 

declaració de la renda així com docu-

mentació justificativa de la situació la-

Convocatòria 2017 d'ajuts per a la formació del CFC

boral, familiar i de la distància al centre 

de formació. 

La concessió dels ajuts es farà se gons 

el compliment dels requisits esta-

blerts i als criteris recollits al barem 

d’adjudicació.

El termini de presentació començarà 

l’1 de setembre i finalitzarà el 16 d'oc-

tubre de 2017 (ambdós inclosos). 

Podeu consultar tots els detalls de la 

convocatòria, els terminis, la docu-

mentació i el barem a la pàgina web 

del Col·legi.

Per a qualsevol consulta o aclariment 

podeu contactar amb el Departament 

Professional del Col·legi de 9.00 h 

20.00 h, per telèfon al 93 207 50 29 o 

per correu electrònic a professional@

fisioterapeutes.cat
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NOSALTRES

El passat 17 de juny, la seu col·legial 

de Barcelona va acollir la I Jornada de 

Fisioteràpia de la dona, que va desper-

tar un gran interès entre els professio-

nals que es dediquen a aquest àmbit 

de la Fisioteràpia. Es van abordar les 

disfuncions del sòl pelvià en la dona, 

amb un enfocament concret, pràctic i 

d'última tendència.

Aquesta Jornada va obrir les portes a 

l'abordatge terapèutic des d'aspectes 

poc coneguts com són la telemedicina, 

la teràpia làser i la punció seca, i remar-

cant la importància que té la comunica-

ció a l'hora de transmetre la informació 

idònia a la ciutadania.

L’acte va començar amb la inauguració 

a càrrec d'Eva Hernando, fisioterapeuta 

experta en Fisioteràpia del sòl pelvià i 

vocal de la Junta de Govern del CFC. 

A continuació, a la primera taula, Lau-

ra Rojas, periodista i fisioterapeuta, va 

parlar de les estratègies de comuni-

cació entre el pacient amb disfunció 

del sòl pelvià i el terapeuta per millo-

rar l'adherència al tractament; seguida 

d'Anna Abelló, fisioterapeuta, que va 

presentar un projecte d'ús de les TIC 

Èxit de participació a la I Jornada de Fisioteràpia de la dona 

per al tractament de la incontinència 

urinària d'esforç, i Luisa Acosta, fisiote-

rapeuta d'atenció primària, que va ex-

plicar la implementació d'un programa 

de tractament al CAP Sant Andreu, en 

el qual tracten disfuncions sexuals, coc-

cigodínies i dolor pelvià.

També es va debatre sobre les dife-

rents estratègies de tractament. Daniel 

Sanchis va parlar del treball abdominal 

en el camp de les disfuncions urogine-

cològiques, explicant que la hiperpres-

sió abdominal també és positiva en 

el marc del concepte CORE; Gemma 

Formiga va realitzar una tasca de sínte-

si i integració de diverses tècniques de 

treball abdominal en treball individual 

i grupal.

A l'última taula de la Jornada, Stepha-

nie Kauffman va parlar de la radio-

freqüència en les disfuncions del sòl 

pelvià a través de l'exposició de casos 

clínics. Eva Hernando va explicar que 

la punció seca, a la síndrome de dolor 

miofascial del sòl pelvià, és una tècni-

ca del tractament fisioterapèutic, i el 

Dr. Salinas va compartir amb tots els 

fisioterapeutes presents els fonaments 

del tractament amb làser per millorar 

l'efectivitat dels tractament de Fisio-

teràpia del sòl pelvià.

Tan important com les ponències, va 

ser el patrocini del coffee break de 

Kenzen Formació i l’entusiasta respos-

ta dels col·legiats que hi van participar, 

que amb les seves preguntes i el debat 

creat a la Jornada van amplificar la sen-

sació de satisfacció dels assistents, as-

pecte que ens reafirma en la necessitat 

de crear punts de trobada entre profes-

sionals per compartir i créixer junts.

La cloenda va anar a càrrec d'Eva Her-

nando, que va destacar l'alt nivell dels 

ponents i la importància de treballar en 

equip per al benefici dels nostres pa-

cients i la nostra professió.

El passat 29 de maig, el Col·legi de Fi-

sioterapeutes de Catalunya i la Funda-

ció Banc de Recursos van signar un con-

veni de col·laboració. El degà del CFC, 

Sr. Manel Domingo, i el director de 

Fundació Banc de Recursos, Sr. Jesús 

Lanao, van rubricar un acord l’objectiu 

del qual és treballar conjuntament per 

a la recuperació d’equipaments en 

El CFC i La Fundació Banc de Recursos signen un conveni de col·laboració

desús per a la seva reutilització a en-

titats benèfiques i socials de l’entorn 

i també per a projectes educatius al 

Tercer Món tals com equipaments in-

formàtics, mobiliari d’oficines, material 

mèdico-quirúrgic, educatiu, etc.

En el cas que vulgueu col·laborar en 

l’aprovisionament de materials reaprofi-

tables o bé en el patrocini dels diversos 

projectes del Banc de Recursos, contac-

teu amb www.bancderecursos.org
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El passat 17 de juny, va tenir lloc, a l'Au-

ditori de Girona, l'acte de Graduació 

de la 5a Promoció de Grau de Fisioterà-

pia 2013-2017 de l'Escola Universitària 

de la Salut i l'Esport (EUSES), juntament 

amb la graduació de la 5a Promoció de 

Grau en Ciències de l'Activitat Física i 

de l'Esport, també de la mateixa uni-

versitat. 

Després de l'entrada dels alumnes gra-

duats i de la benvinguda i presentació 

de l'acte a càrrec de Jordi Grau, direc-

tor de Grau en Fisioteràpia, el Dr. Ma-

riano Gacto va dirigir unes paraules als 

graduats, així com també ho van fer el 

director de Grau en Ciències de l'Acti-

vitat Física i de l'Esport, Sr. Adrià Mar-

tín, el director acadèmic d'EUSES-UdG, 

Sr. Rafel Magrinyà, i la delegada del 

La Secció Territorial de Girona, present en l’acte de graduació de la  
5a Promoció del Grau de Fisioteràpia d’EUSES

rector per als centres adscrits, Dra. Jo-

sefina Patiño. 

Seguidament es va fer el lliurament de 

di plo mes en la qual hi va col·laborar la 

co coor di na do ra de la Secció Territorial 

de Girona, Sra. l'Ester Aranda, juntament 

amb els directors, delegada del rector i 

l’alcalde de Salt, el Sr. Jordi Viñas.

La Comissió d'Acupuntura del Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya, amb 

l’objectiu de normalitzar i harmonitzar 

la formació i l'exercici de l'acupuntura 

dels fisioterapeutes, va elaborar la nor-

mativa col·legial per crear el Registre 

de Fisioterapeutes Acupuntors de Ca-

talunya i els requisits mínims necessaris 

per accedir-hi.

Per tal de donar accés a aquells profes-

sionals que no disposen d’una forma-

ció que compleixi els requisits d’acre-

ditació oficial però que reuneixen el 

criteri de càrrega lectiva, es convoca, 

de manera excepcional, una única pro-

va d’accés al Registre, que és excloent, 

Convocatòria de la prova d’accés al Registre de Fisioterapeutes Acupuntors 
de Catalunya

presencial i teòrico-pràctica, i que tin-

drà lloc a la seu del Col·legi de Fisiote-

rapeutes de Catalunya el dissabte 4 de 

novembre de 2017.

Aquells col·legiats interessats a realitzar 

la prova, hauran de presentar la seva 

sol·licitud, juntament amb el certificat 

de la formació realitzada prèviament, 

abans de l’1 d’octubre de 2017.

Podeu consultar tota la informació re-

ferent a la convocatòria de la prova a 

www.fisioterapeutes.cat/comissions/

acupuntura/activitats

Les representants de cada promoció 

van dirigir unes paraules i van lliurar 

les plaques i orles als directors de Grau 

respectius. Per últim, l'alcalde de Salt 

va fer la cloenda de l'acte acadèmic. 

Secció Territorial de Girona
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NOSALTRES

Soc en Jordi Puig, col·legiat número 

5696, fundador de Salut10 i professor 

adjunt de la Universitat de Vic, i us vull 

explicar la meva experiència viscuda en 

la xerrada que vaig tenir a l’escola Era 

de Dalt, el dia 17 de maig.

La xerrada formava part del projecte 

El Cos Humà. Cada cicle havia buscat 

informació d’una part diferent del cos 

humà i hi havia aprofundit. El grup de 

tercer de primària va buscar i estudiar 

l’aparell locomotor, concretament l’es-

quelet. Un cop finalitzat el seu treball 

de recerca, em van demanar si podia 

fer una explicació de l’esquelet humà  i 

de la higiene postural.

Vaig fer dues presentacions amb suport 

audiovisual. La primera consistia a ex-

plicar els ossos (característiques, com 

estaven formats, l’alimentació, compli-

cacions dels ossos, com els podíem veu-

re, etc.), les articulacions (definició, tipus 

d’articulacions i diferenciar alguna forma 

d’articulació) i, com a curiositat, vaig po-

sar el vídeo-consell del Col·legi “És bo 

fer petar les articulacions?”. També van 

poder experimentar amb el goniòmetre 

i el mesurador de pelvis que vaig portar. 

Xerrada d’higiene postural als més menuts

En la segona presentació vam veure 

com l’Esquenet (dibuix realitzat pel 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalu-

nya) ens explicava les postures co-

rrectes per prevenir possibles mals 

d’esquena: com seure, agafar i portar 

objectes, com portar les motxilles, tot 

això amb la col·laboració dels nens; un 

feia de voluntari i la resta li corregien 

la postura. Per acabar vàrem parlar de 

la importància de fer esport correcta-

ment, del paper del fisioterapeuta i de 

com aquest ens pot ajudar. 

Aquesta experiència va ser molt en-

riquidora, tant per a mi com per als 

nens, que van mostrar un gran interès, 

en concret de com el dia a dia pot 

afectar el nostre esquelet i com pre-

venir-ho (tant pel que fa referència a 

l’alimentació com a la importància de 

la postura) .

Crec que és una gran oportunitat de fo-

mentar la higiene postural des de l’esco-

la i conscienciar, des de petits, de la seva 

importància. Jo vaig tenir la sort de po-

der-ho fomentar i poder ajudar a resol-

dre dubtes. Per tant us animo, als qui tin-

gueu l’oportunitat de poder-ho fer, que 

ho feu, ja que és una gran experiència.

I també vull agrair al Col·legi de Fisio-

terapeutes de Catalunya la cessió del 

material i a l’escola Era de Dalt l’opor-

tunitat brindada. A tots ells MOLTES 

GRÀCIES.

Jordi Puig

Col·legiat núm. 5696

El passat dia 4 de juny es va celebrar 

la quarta edició del Trail Lo Bunker a 

Foradada, organitzat per l’Ajuntament 

i l’Associació Esportiva Lo Bunker. El 

trail va constar de diverses proves: 

dues curses de muntanya, una de 22 

quilòmetres i l’altra de 14, i d’una ca-

minada d’11 quilòmetres. Com cada 

any, el Trail Lo Bunker enllaça els po-

La Secció de Lleida col·labora, de nou, amb el Trail Lo Bunker

bles de Rubió, Montsonís i Foradada. 

La participació va ser tot un èxit, atès 

que l’activitat va comptar amb prop de 

300 participants.

Tres fisioterapeutes es van encarregar 

del servei de Fisioteràpia i, en total, van 

atendre 40 atletes, aproximadament. 

En acabar, hi va haver un esmorzar molt 

complert per a tothom, servei de dutxa 

i lliurament de premis.

Cal destacar la bona col·laboració dels 

organitzadors amb la Secció Territorial 

de Lleida.

Secció Territorial de Lleida
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QUI ÉS QUI

Qui soc? 

Soc en Jorge J. Cazorla González i soc 

fisioterapeuta. Vaig estudiar el Grau de 

Fisioteràpia a l'Escola Universitària de la 

Salut i l’Esport (EUSES) de la Universitat 

de Girona (UdG) al 2013. Una vegada 

finalitzada la carrera vaig decidir cen-

trar-me en el camp pediàtric realitzant 

diverses publicacions amb el Dr. Josep 

Cornellà i Canals en l'àmbit de la Fisio-

teràpia i salut mental (TEA i TDAH).

Posteriorment vaig realitzar el Postgrau 

en Fisioteràpia Pediàtrica a la Univer-

sitat Internacional de Catalunya (UIC) 

al 2014 i el Màster Universitari en Re-

cerca Translacional en Fisioteràpia a la 

Universitat Autònoma de Barcelona i la 

Universitat de Cantàbria, al 2016.

Què faig? 

Actualment, el meu paper en la Fi-

sioteràpia se centra en la docència 

al Grau Universitari en Fisioteràpia a 

l'EUSES-UdG, impartint el mòdul de 

Fisioteràpia Pediàtrica a l'assignatura 

d'Especialitats clíniques, a part d'al-

tres assignatures bàsiques i tutories de 

Treballs de Final de Grau. També for-

mo part, com a investigador, del Grup 

PEHC (Physical Education Health and 

Children) participant activament en la 

recerca del camp de la pediatria.

El fet de pertànyer a la Comissió de Pe-

diatria del CFC suposa una gran moti-

vació per al meu treball a la universitat. 

Vaig decidir enviar la meva sol·licitud per 

pertànyer a la Comissió per poder apor-

tar i, a la vegada, seguir formant-me a 

nivell de fisioterapeuta pediàtric, atès 

que soc una persona amb moltes in-

quietuds i no volia centrar-me només 

en l'àmbit de la docència. L'oportunitat 

que se m'ha ofert de pertànyer a aquest 

grup em suposa un gran repte però, 

juntament amb la meva joventut i vita-

litat així com les ganes que li estic po-

sant al projecte i la força de tot l'equip, 

espero que s'obtinguin bones idees per 

al futur de la professió.

Què vull fer? 

El meu objectiu principal com a pro-

fessional és el de finalitzar el doctorat 

Jorge J. Cazorla González
Coordinador de la Comissió de Pediatria 

que estic realitzant. A més, m'agradaria 

seguir investigant en el camp de pe-

diatria, així com ajudar a formar a les 

futures generacions de fisioterapeutes.

També m'agradaria difondre i promo-

cionar més el paper del fisioterapeuta 

i canviar, així, la visió que té actualment 

la societat sobre la professió, atès que 

crec que no és del tot correcta.

Per últim, també m'agradaria contri-

buir de forma enèrgica en la difusió i 

promoció de la Fisioteràpia pediàtrica, 

atès que és un camp poc conegut i del 

qual encara queda molt per descobrir i 

experimentar. 
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SCBF

Tornem de vacances amb les piles carregades
Des de la Societat Catalano-Balear de 

Fisioteràpia volem donar-vos la benvin-

guda després de les vacances d’estiu. 

Comença el recorregut fins a un final 

d’any ple d’activitats que desitgem que 

us agradin.

Aprofitant el bon temps, iniciarem 

aquest camí amb una Jornada de mar-

xa nòrdica i pilates, dos tipus d’exercici 

molt practicats actualment i podrem veu-

re la seva aplicabilitat en el nostre àmbit.

Per donar veu als nous fisioterapeutes 

tindrem la Jornada interuniversitària 

que celebrem cada any en col·labora-

ció amb les universitats catalanes.  

Com ja sabreu, la Societat aposta per la 

investigació en Fisioteràpia, i la millor 

forma és fent una formació dinàmica i 

entretinguda, i el més important, im-

partida per fisioterapeutes en metodo-

logia de la investigació. 

Un dels plats estrella del mes d’octubre 

és la jornada conjunta que realitza la 

Societat amb la Societat de Medicina 

de l’Esport, on es parlarà sobre les le-

sions i el tractament d’espatlla, maluc i 

genoll en l’esportista. 

Ja tenim data per al nostre XIII Congrés 

de la Societat Catalano-Balear de Fisio-

teràpia, un referent en el nostre territori 

i que serà el 25 de novembre a la nostra 

seu, l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques.

Com ja sabeu la nostra Societat es preo-

cupa, com a societat científica, d’oferir-vos 

les darreres actualitzacions de la professió.

Aquest any podreu trobar professionals 

de referència en l’àmbit nacional, que 

ens explicaran les novetats més recents 

de la Fisioteràpia.

Com en els últims anys, podreu assis-

tir a dos tallers precongrés. El primer 

d’ells impartit pel Sr. Carlos Rodríguez, 

instructor de l’INN Concept, que trac-

tarà sobre l’afectació de la neurodinà-

mia normal en el pacient amb afectació 

del SNC. Mentre que el segon taller es 

basarà en l’abordatge pràctic de les 

fractures d´húmer, amb l’explicació a 

càrrec del Sr. Lluís Puig.

El Congrés constarà de tres taules rodo-

nes. La primera ens parlarà de la impor-

tància dels factors psicosocials i l’opinió 

en l’avaluació del dolor. La segona taula 

abordarà la implicació del SNP en els 

símptomes i signes dels pacients amb 

espasticitat i com avaluar les causes en 

la restricció del moviment passiu en els 

pacients neurològics mitjançant un bon 

diagnòstic diferencial. Per finalitzar la 

tercera taula estarà enfocada al control 

motor a la columna vertebral.

Com a novetat, aquest any tenim un 

workshop a càrrec de DJO, que po-

drem gaudir al migdia.

Per afavorir la recerca en Fisioteràpia, 

la SCBF té reservat un espai durant la 

jornada per a la presentació de pòs-

ters i comunicacions orals. Les bases i 

la data límit de presentació d’abstracts 

està disponible a la nostra pàgina web.

Per finalitzar, us convidem a seguir les 

nostres xarxes socials per descobrir 

més novetats del nostre Congrés i la 

nostre Societat.

Fins aviat!! 

Si vols fer-te soci o més informació so-

bre el que fa la Societat ens pots trobar 

a la nostra pàgina web i seguir-nos a les 

xarxes socials:

 www.scfisioterapia.cat

 SocietatCientificaDeFisioterapia

 @SCBF_Scientific

 @scbfscientifica

Properes activitats 

7 d’octubre 9.30-13.30 

Jornada de marxa nòrdica i pilates

15 d’octubre 17.00-21.00 

Jornada interuniversitària

19-20 d’octubre 8.30-19.30 

Curs metodologia científica

27 d’octubre 9.30-13.30 

Jornada medicina de l’esport

10 d’octubre 15.30-20.30 

Taller sd. vertiginós

24 novembre 16.00-20.00 

Taller precongrés

25 novembre 9.00-18.00 

XIII Congrés Catalano-Balear
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CLUB CFC

T’agrada anar de tapes, pintxos i canapès? 

Si alguna cosa tenim tots en comú, és que anar 

a fer unes tapes és la millor manera de descobrir 

de forma ràpida, diferents tipus de menjars i de la 

forma més senzilla!

Són deliciosos els freds, els calents, els típics o els 

innovadors, tots són un petit mos que agrada a 

grans i petits i, a més, pel nostre caràcter mediter-

rani, si hi afegim una bona companyia i la beguda 

adient, segurament serà un èxit assegurat.

En aquest curs decobrirem com emplatar, estris 

de cuina, tècniques gurmet i un munt de receptes 

saboroses, tapes típiques i no tan típiques, però 

en definitiva…

Qui renuncia a una bona tapa? Ningú!

També aprendem a fer la “mise en place” i direu: 

què és això?

Aquestes tres paraules signifiquen imperativament 

en francès “Possar en el lloc”. Ens ensenyaran a 

portar un ordre lògic en els ingredients i la prepa-

ració, en resum, bones pautes per fer bones tapes.

Si ets un amant de la cuina, aquest curs és per a tu!

Tapes,
pintxos
i canapès

CFCooking

CURS 
GRATUÏT

Curs gratuït. Mínim 15 places.
Informació a: clubcfc@fisioterapeutes.cat

Requisits:
• Pots venir sol o acompanyat, però un dels dos ha de ser fisioterapeuta

• Ganes de cuinar i participar

• Predisposició a degustar tapes, pintxos i canapès

• Mínim 15 places

Si vols més informació per accedir a aquest curs tan divertit, envia un correu elec-

trònic a clubcfc@fisioterapeutes.cat amb l’assumpte:

VULL FER TAPES, PINTXOS I CANAPÈS!

Al final del curs, farem un tastet final tot junts! 

Vinga, t’hi apuntes?

Curs organitzat per:

@Freepik

@Freepik
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Introdueix el coaching en el teu estil de vida!
Incrementa el teu autoconeixement, autocons-

ciència i autogestió per resoldre problemes quoti-

dians. Aprèn a potenciar les teves capacitats i les 

de les persones que t’envolten, amb aquets Curs 

d’eines de coaching nivell I.

En aquest curs adquiriràs coneixements de coa-

ching, principis bàsics, utilitat en els diferents 

contextos i com superar-se a nivell personal i/o 

professional per millorar significativament la teva 

qualitat de vida.

Quins són els objectius d’aquest curs?

• Augmentar el lideratge personal i dels equips 

a través de la metodologia del coaching.

• Aprendre diferents tècniques de coaching 

útils per a la comunicació.

A qui va dirigit? A fisioterapeutes que vulguin:

• Millorar la seva comunicació i la gestió de 

les seves emocions, sensacions i sentiments.

• Gestionar equips humans.

• Persones que, per la seva situació personal 

o laboral, necessitin o vulguin entendre i 

conèixer una mica més com funcionen les 

persones.

• Superar-se a nivell personal i/o professional 

i millorar significativament la seva qualitat 

de vida.

• Millorar el rendiment i el clima del treball i 

proporcionar millors resultats.

Si vols més informació per accedir 

a aquest curs, envia un correu electrònic 

a clubcfc@fisioterapeutes.cat

Eines 
de 

Coaching

CURS 
GRATUÏT

Curs gratuït. Mínim 15 places.
Informació a: clubcfc@fisioterapeutes.cat

Curs organitzat per:

Potencia el teu creixement  
personal, apunta-t’hi!

@Freepik

@Freepik
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espectacles

restauració

altres

carburants

hotels

telefonia

bancs i caixes

gestió
de residus

supermercats

assegurances

formació
transversal

subministraments 
 de fisioteràpia

aplicacions 
informàtiques

esports

salut i benestar

equipaments
informàtics

parcs 
d’atraccions

viatges

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

Gràcies per la vostra participació.

Visita’ns a www.fisioterapeutes.cat

Club
CFC

El Club CFC  
us permet accedir  
a avantatges i 
descomptes col·legials 

club_cfc.indd   1 20/3/17   13:46


