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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
Bonifiquem la teva quota de col·legiat 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fins a
10% + 0 + 20€ mes + Gratis
de la teva quota comissions bonificació de l’1% en l’emissió de Servei Kelvin Retail, informació
de col·legiat d’administració i nòmines i assegurances socials, sobre el comportament
màxim manteniment.1 abonament efectiu a partir del 3r del teu negoci.3.
50 €/anuals.* mes.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.

* T’abonem el 10% de la teva quota de col·legiat 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.

1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Si hi domicilies conjuntament l’emissió de nòmines i assegurances socials, a partir del tercer mes de l’obertura del compte, et bonifiquem l’1% amb un màxim de 20 € bruts/mes. El primer
abonament s’efectuarà durant el quart mes a partir de l’obertura del compte i es calcularà prenent com a base els càrrecs del tercer mes realitzats en concepte nòmina i assegurances socials. Els
següents processos de revisió/bonificació es faran mensualment.
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. També t’oferim el TPV
en condicions preferents.

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.

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.

 



OPINIÓ

Des del passat mes de març, el Col·le-

gi de Fisioterapeutes de Catalunya ha 

estat present en el Grup de Treball de 

Diversitat Funcional del Procés Partici-

patiu del Pacte Nacional de l’Activitat 

Física i l’Esport de Catalunya, que és el 

preludi de la nova Llei Catalana de l’Ac-

tivitat Física i l’Esport de la Secretaria 

General de l’Esport.

Des del CFC es treballa des fa temps i 

se seguirà treballant per fer cada vega-

da més real la presència dels fisiotera-

peutes en l’àmbit de la prescripció de 

l’activitat física per mantenir i millorar la 

salut de la població. Per formació i per 

competències ens correspon clarament 

(LO 44/2003, RD 1001/2002, Ordre CIN 

2135/2003, Llibre Blanc del títol de Grau 

en Fisioteràpia): ho sabem fer i, per llei, 

ens toca a nosaltres fer-ho. 

En el continuat estira-i-arronsa amb 

les institucions per defensar la valide-

sa del treball dels fisioterapeutes en 

tots els àmbits, ens dona força haver 

estat convidats en aquest procés par-

ticipatiu de la mà de les persones amb 

diversitat funcional. Ara són els ciuta-

dans que, reconeixent el valor del tre-

ball que fem els fisioterapeutes, volen 

que estiguem presents en el seu dia a 

dia quan facin activitat física als centres 

poliesportius públics. 

Com a col·lectiu de professionals sa-

nitaris ens correspon respondre a les 

demandes directes dels ciutadans se-

guint duent a terme un treball diari de 

qualitat i dirigit a les seves necessitats. 

Des del CFC encoratgem tots els pro-

fessionals de la Fisioteràpia a seguir 

treballant en pro del benestar de la ciu-

tadania amb una de les eines que co-

neixem perfectament: l’activitat física 

adequada per a cada persona segons 

la seva situació concreta.

Tenim els coneixe-
ments, l’experiència 
i la llei a favor
Eva Cirera. Vicesecretària

“Fa temps que lluitem pel paper protagonista dels 
fisioterapeutes en la prescripció de l'activitat físi-
ca per mantenir i millorar la salut de la població”

“Com a col·lectiu de professionals sanitaris ens correspon, per formació i 
per competències, seguir treballant pel benestar dels ciutadans”
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EL TEMA DEL MES

Un fisioterapeuta 
a cada instal·lació 
poliesportiva pública
La necessitat d’acompanyar en l’activitat física 
a les persones amb diversitat funcional fa 
indispensable aquesta figura. Hem parlat amb 
l’Eva Cirera Serrallonga, vicesecretària del CFC, 
i amb el César León, que defensa els drets de 
persones amb necessitats especials.
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Qualsevol gimnàs, piscina, camp de 

futbol, rocòdrom, pista d’atletisme, de 

pàdel o d’hoquei herba, qualsevol ins-

tal·lació poliesportiva pública hauria de 

tenir com a mínim un professional de 

la Fisioteràpia en plantilla. O més d’un, 

segons les hores de feina. Per què? 

Molt senzill: per supervisar què s’hi fa 

i, sobretot, com. Perquè cada pràctica 

sigui l’adequada a cada cas, cada usua-

ri, cada persona. Aquesta afirmació és 

vàlida sempre. Però resulta indispen-

sable en tots els centres on hi duen a 

terme activitat física persones amb di-

versitat funcional. És a dir, a tot arreu. 

“Per a nosaltres l’activitat física és 

com una medicina, és la millor de les 

teràpies. I per això cal que estigui di-

rigida pels professionals adequats”, 

resumeix César León, llevador amb 

una invalidesa total des de 2015 a cau-

sa d’una malaltia neurodegenerativa. 

Quan la salut li permet, León lluita pels 

drets del col·lectiu de persones amb 

diversitat funcional: “Nosaltres no vo-

lem ser federats, no volem competir. La 

nostra medalla és la nostra salut. Do-

nar-li anys a la vida, i vida als anys”.

“Cal un professional sanitari que pu-

gui acompanyar aquestes persones 

en l'activitat física. I els més adequats 

som els fisioterapeutes, formats en pa-

tologies i alteracions musculoesquelè-

tiques i neurològiques”, explica Eva 

Cirera Serrallonga, fisioterapeuta inte-

grant del Grup de Teràpia Aquàtica del 

CFC, coordinadora de la Comissió de 

Neurologia i vicesecretària de la Junta 

de Govern del Col·legi. “Més que trac-

tament, el que ens demana el col·lectiu 

és acompanyament en l'activitat física 

que puguin realitzar, que òbviament 

els beneficia a nivell de manteniment 

de la salut”.

setembre-octubre 2017  7



EL TEMA DEL MESEL TEMA DEL MES

El CFC no es cansarà de repetir-ho: els 

fisioterapeutes no només serveixen per 

tractar lesions; també poden evitar-les 

i saben prescriure activitat física en be-

nefici de la salut de les persones. Se-

gons Cirera Serrallonga, en el cas que 

plantegem en aquest article “no es 

tracta d’aplicar un tractament a algú 

que acaba de tenir un accident o que 

pateix una patologia concreta, sinó de 

ser-hi presents perquè les persones 

amb diversitat funcional puguin realit-

zar activitat física de manera segura i 

adequada”. Practicar l’esport que vul-

guin, quan vulguin, on vulguin. Perquè 

això també és salut. 

Per aquest motiu, León, nascut a Ciu-

dad Real però resident a Barcelona, 

va acudir al CFC fa uns mesos. Aquest 

llevador, que pateix una malaltia neu-

rodegenerativa i que, per tant, coneix 

en primera persona les necessitats del 

col·lectiu, està convençut que “cal in-

troduir d’una vegada per totes les Cièn-

cies de la Salut en la promoció de la 

salut mitjançant l’activitat física”. I posa 

èmfasi: “Aquest procés l’han de lide-

rar els fisioterapeutes, en col·laboració 

amb infermeres i llevadores”. Una pos-

tura amb què Cirera Serrallonga i tot el 

Col·legi hi estan totalment d’acord. 

Ja només falta, doncs, que aquesta 

reclamació quedi contemplada a la fu-

tura llei. Per això el CFC ha participat i 

seguirà fent-ho en les reunions amb la 

Secretaria General de l'Esport que pre-

para una nova Llei de l’Esport. 

Segons León, hi ha tres punts bàsics 

que hauria de contemplar, “sí o sí”, 

aquesta nova llei. El primer, donar a 

les Ciències de la Salut la importància 

que tenen en la promoció de la salut, 

sobretot la de les persones amb ne-

cessitats especials (diversitat funcional, 

persones que han patit un accident o 

s’han sotmès a una cirurgia, i embaras-

sades), liderant el procés els fisiotera-

peutes. El segon, la figura de l’assistent 

esportiu, que faci realitat el suport de 

tercera persona que marca la Llei de 

Dependència. I tercer, un cos d’inspec-

tors, que sancioni les instal·lacions es-

portives que no compleixin la llei, que 

vetlli per la seva aplicació, físicament i 

qualitativament: que hi hagi les mesu-

res físiques i arquitectòniques escaients 

(rampes, ascensors i grues) i que les 

activitats adreçades al col·lectiu no es 

limitin a la natació. “No només volem 

nedar”, diu León.
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SAGRADA FAMILIA
C/ Sardenya nº 319 Barcelona 
| 934 570 453 |

PARALELO
Avda Paral·lel, 110 Barcelona 
| 932 425 589 |

BADALONA
Av. Martí i Pujol, nº 254-256. Badalona 
| 933 894 331 |

MANRESA
C/ Mossèn Jacint Verdaguer, nº 15. Manresa. 
| 938 774 597 |

TERRASSA
C/ Galileu, nº 213. Terrassa 
| 937 333 368 | 

 

CLÍNIQUES A BARCELONA
CALABRIA
C/ Calàbria, 236. Barcelona 
| 934 941 810 |

POBLE NOU
C/ Ramon Turró, 246. Barcelona 
| 932 247 770 |

CORNELLÀ
C/ Mossèn Jacint Verdaguer, nº 6. Cornellà. 
| 934 741 932 |

MATARÓ
Camí Ral, nº 530. Mataró
| 937 577 181 |

VIC
Ronda Francesc Camprodon, nº 11. Vic. 
| 938 869 400 |

EIXAMPLE
C/ Diputació, 238. Barcelona 
| 933 426 400 |

SANT ANDREU
C/ Neopàtria, nº 55. Barcelona 
| 933 601 070 |

GRANOLLERS
Plaça Josep Barangé, nº 10-11. Granollers 
| 938 793 228 | 

SABADELL
C/ Sant Joan, nº 23-29. Sabadell 
| 937 275 396 |

VILANOVA I LA GELTRÚ
C/ Llibertat, nº 89. Vilanova y la Geltrú 
| 938 105 858 |

LES CORTS
Av. Madrid, 141-145. Barcelona 
| 934 394 500 |

HOSPITALET DE LLOBREGAT
C/ Bruc, nº 51. 
Hospitalet de Llobregat 
| 932 615 800 |

SANT BOI
C/ Mallorca, nº 40. 
Sant Boi de Llobregat 
| 936 613 500 |

Higiene Bucal + Revisió Gratuïta per a Col·legiats/ades i familiars.

Sempre somrient
HIGIENE BUCODENTAL
GRATUÏTA!
Higiene sota prescripció mèdica. La visita inclou radiografia digital + diagnòstic. 

 
902 119 321    www.ioa.es



César León és llevador i té una 

invalidesa total per una Char-

cot-Marie-Tooth tipus 2. Va acudir 

al CFC per demanar que fossin els 

fisioterapeutes els que supervisin 

les activitats de les persones amb 

necessitats especials a les ins-

tal·lacions esportives públiques. 

Denuncia que només un tant per 

cent molt petit del col·lectiu hi 

accedeix regularment. Diu que 

encara hi ha molt camp per córrer 

en aquest sentit i que el perquè és 

multifactorial. I ho resumeix així:  

crèdits relacionats amb el tractament 

que mereix el col·lectiu de persones 

amb necessitats especials. El profes-

sional idoni per introduir les Ciències 

de la Salut en la promoció de la salut 

mitjançant l’activitat física és el fisiote-

rapeuta, en col·laboració amb inferme-

res i llevadores”.

“Cal una bona campanya mediàtica. 

Amb una cara coneguda, però de carn 

i ossos, no ens cal un Rafael Nadal 

sinó referents del nostre col·lectiu, que 

parlin el nostre llenguatge. No volem 

competir: la nostra medalla és la nostra 

salut. Cal algú que expliqui que des de 

que fa esport ha recuperat la seva vida, 

que s’atreveix a sortir, a fer coses, a te-

nir vida social”. 

“Cal eliminar d’una vegada per totes 

les barreres arquitectòniques, que  són 

insalvables quan estàs malalt. I encara 

n’hi ha, sí: escales, rampes mal posa-

des, tot això sumat a un estat anímic 

baix —perquè el dia a dia en aquestes 

condicions és complicat— fa que molts 

es quedin a casa”. 

“Tarifes socials. Fan falta per compen-

sar-nos almenys aquestes barreres ar-

quitectòniques. La llei diu que cap ins-

tal·lació pública n’hauria de presentar, 

però n’hi ha. Mereixem una compensa-

ció per aquest greuge comparatiu”.

“Fins ara lideraven el monitoratge els 

CAFE, però els falta formació: la ma-

joria surten de la carrera amb zero 
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PERSONATGE

malalties cròniques o agudes és l’exer-

cici terapèutic.  

Així com un metge deriva un problema 

neuromusculoesquelètic al fisiotera-

peuta, quan ens derivaran els pacients 

respiratoris? 

M’agrada pensar que ja som en aquest 

punt. Potser soc massa optimista. Fa 

uns anys dir que eres fisioterapeuta res-

piratori sonava molt estrany però ara 

fins i tot el col·lectiu mèdic comença a 

Parlant d’esport, quin paper hauria de 

tenir el fisioterapeuta en l’exercici físic 

terapèutic?

És cabdal. Hem d’acabar d’entendre i 

de difondre que la Fisioteràpia en l’es-

port no només és per a persones sanes 

que competeixen: l’activitat física ben 

conduïda resulta ideal per a tota la po-

blació, inclosa la que té factors de risc 

afegits. Aquest tema, que ja comença 

a ser cabdal, s’ha d’acabar d’abordar 

del tot. Un element clau per tractar 

Per què va estudiar Fisioteràpia, d’on 

li ve la vocació?

Crec que és una vocació que s’adqui-

reix amb el temps. Jo venia del món 

de l’esport, la relació esport-Fisioterà-

pia és òbvia, i vaig acabar estudiant Fi-

sioteràpia, que sol ser un món desco-

negut però que, a mesura que t’hi vas 

ficant, el descobreixes i, en el meu cas, 

te n’adones que això és el que vols fer. 

Vaig acabar especialitzant-me en Fisio-

teràpia respiratòria. 

L’any 1999 el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya va instaurar el Premi June Nystrom 
en honor d’aquesta fisioterapeuta nascuda a 
Chicago, de pares suecs, que el Dr. Palazzi va 
portar a Catalunya perquè treballés amb nens 
afectats de poliomielitis i que va acabar sent 
responsable de la formació de molts fisiote-
rapeutes. El guardó reconeix els fisioterapeu-
tes que han destacat en l'àmbit professional, 
docent i científic. Aquest 2017, el Col·legi ha 
reconegut la trajectòria del Dr. Jordi Vilaró 
Casamitjana, fisioterapeuta expert en Fisio-
teràpia respiratòria, doctor en Ciències de la 
Salut i la Vida, investigador i vicedegà de la 
Facultat de Ciències de la Salut de Blanquer-
na-URL, entre altres coses. Hi hem parlat. 

“Un element clau per tractar malalties 
cròniques o agudes és l’exercici terapèutic”

Jordi Vilaró, Premi June Nystrom 2017
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entendre que som fonamentals i que no 

ens poden deixar de banda. La prova és 

que dins la Societat Espanyola de Pneu-

mologia hi ha un grup de fisioterapeu-

tes respiratoris, autònom, copiat de la 

Societat Europea de Pneumologia, on 

ho tenen claríssim des de fa vint anys.

En quin moment es troba la Fisioterà-

pia respiratòria, quant a l’evidència 

científica?

Un moment bo: tenim molts grups de 

recerca en Fisioteràpia respiratòria. 

Cada vegada som més potents i això 

ens ha posicionat en un nivell de qua-

litat. Jo ara vinc d’un congrés de Fi-

sioteràpia europeu i en el simposi de 

Fisioteràpia respiratòria hi havia uns 

tres-cents professionals, dels quals la 

meitat eren pneumòlegs: eren allà per 

saber com treballem, quines evidències 

tenim i com ho poden incorporar. 

Com es relacionen la Fisioteràpia res-

piratòria i la rehabilitació cardíaca?

Són malalties diferents que, a través de 

la Fisioteràpia, poden entendre’s com 

a molt similars. Les intervencions que 

fem en ambdós casos tenen un punt de 

conjunció. I l’eix compartit i fonamental 

és l’exercici terapèutic. 

Quins són els seus projectes de futur, 

en quin moment el troba aquest reco-

neixement? 

Hem aconseguit fer un pas endavant i 

fer canviar el model de la Fisioteràpia 

cardíaca i respiratòria a Espanya i la seva 

implementació. Ens falta el reconeixe-

ment del que podria ser una especia-

lització en Fisioteràpia respiratòria. I cal 

més recerca i docència en aquest sentit. 

La crisi ens va deixar tocats. Pensem que 

l’Hospital Clínic ha passat d’uns vuit fi-

sioterapeutes fent recerca en respiratori 

a dos i mig. S’ha de reforçar perquè ens 

ajuda a créixer en coneixements, en la 

qualitat assistencial que estem donant 

i ens iguala a la resta de professionals 

europeus. I això que nosaltres aportem 

visions diferents. També fem recerca de 

qualitat, però tenim un plus: per caràc-

ter, per criteri, per cultura, som més 

arriscats, anem més enllà, mirem fora 

de la línia convencional. 

Aprofitant l’altaveu de l’entrevista, què 

li diries al col·lectiu de fisioterapeutes?

Jo crec que hem millorat molt, en els 

dar rers vint anys. Som inquiets, volem 

millorar, ens preocupem per fer les co-

ses ben fetes. Crec que cal una aposta 

de treball comú i conjunt i menys indi-

vidualista. És important fer pinya i de-

fensar la nostra professió: fent les coses 

ben fetes i justificant-ho amb evidències 

científiques. També voldria agrair aquest 

premi al Col·legi. Primer, perquè no me 

l’esperava ni el buscava, senzillament 

he mirat de fer sempre les coses ben 

fetes. Segon, perquè vaig conèixer la 

June Nystrom i aquesta afinitat que pot 

haver-hi amb la seva manera de pensar 

també em fa molt proper el premi. I ter-

cer, perquè posa en evidència que la 

Fisioteràpia té molts altres camps, més 

enllà del musculoesquelètic que, en rea-

litat, és el més rellevant, però hi ha altres 

àmbits que van sorgint i van agafant cos 

i que, d’alguna manera, també es veuen 

reconegudes per aquest premi.

“Fa uns anys dir que eres fisioterapeuta respiratori 
sonava molt estrany però ara fins i tot el col·lectiu 
mèdic comença a entendre que som fonamentals”

“És important fer pinya i defensar la nostra 
professió: fent les coses ben fetes i justificant-ho 
amb evidències científiques”
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A FONS

Més polítiques socials 
per als col·legiats 

Amb l’objectiu d’ampliar les seves polítiques socials, el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) ha contractat per a tots els col·legiats 
una pòlissa d’accidents a Previsora General, que serà gratuïta i cobrirà amb 
12.000 euros casos de mort, incapacitat permanent absoluta, incapacitat 
permanent total i incapacitat permanent parcial, inclosa la mort per infart 
de miocardi. També s’ha aprofitat el romanent, ratificat per l’Assemblea 
General, per signar un contracte amb la Fundació Galatea perquè, a través 
del Programa AFÍ, els col·legiats puguin ser-hi atesos. 
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El Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya (CFC) ha contractat per a tots els 

seus col·legiats una pòlissa d’accidents 

a Previsora General, una mutualitat de 

previsió social especialista en assegu-

rances personals i amb seu a Barcelona. 

La cobertura gratuïta serà de 12.000 

euros i cobrirà mort, incapacitat perma-

nent absoluta, incapacitat permanent 

total i incapacitat permanent parcial, 

inclosa la mort per infart de miocardi, 

segons barems. 

En l’última Assemblea General del 

CFC, celebrada al juny a Lleida, es va 

aprovar destinar el romanent econò-

mic a activitats i mesures socials, de 

formació i coneixement i es va informar 

del resultat de l’enquesta online sobre 

el destí de 30.000 euros d’inversió so-

cial relatius al 2017: va guanyar l’opció 

de contractar una pòlissa d’accidents 

col·lectiva —aquesta que anunciem 

aquí. L’opció de la pòlissa es va impo-

sar amb 246 vots, mentre que 125 vots 

demanaven la integració del CFC a la 

Fundació Galatea. 

Finalment i gràcies al romanent aprovat 

a l’Assemblea General, la Junta de Go-

vern ha dut a terme les dues opcions: 

els col·legiats tenen una nova pòlissa 

d’accidents, que millora substancial-

ment la que es proposava a l’enques-

ta, i també tenen l’opció d’acollir-se, a 

través del Programa AFÍ, als serveis de 

la Fundació Galatea, que tracta addi-

cions, depressions, estrès i d’altres pro-

blemes similars amb tota confidenciali-

tat, des de 2001. 

El valor afegit de Previsora General

Previsora General té el valor afegit de 

ser una entitat sense ànim de lucre 

amb més d’un segle d’història, més de 

400.000 persones assegurades i vincu-

lada a diferents àmbits de l’economia 

social, que treballa per ser una alterna-

tiva a l’assegurança tradicional, posant 

l’economia al servei de les persones i 

d’una societat més amable i solidària.

Nova assegurança
El CFC ofereix una 
nova pòlissa d’accidents 
gratuïta i els serveis de 
la Fundació Galatea  

*Si teniu dubtes o consultes, podeu trucar al te-
lèfon 666 402 259 o escriure al cor reu omartinez@
previsorageneral.com, i us els resoldran.



A FONS

Programa AFÍ
• El Col·legi de Fisioterapeu-

tes de Catalunya ha signat 

un conveni amb la Fundació 

Galatea perquè els col·le-

giats que ho necessitin pu-

guin rebre, amb tota confi-

dencialitat, els serveis que 

ofereix l’entitat, a través del 

Programa AFÍ. 

• La Junta de Govern del CFC, 

que té com a missió princi-

pal vetllar pel benestar dels 

col·legiats, ha signat aquest 

conveni convençuda que 

el servei, que ja usen altres 

col·lectius, també pot bene-

ficiar els fisioterapeutes.

• La Fundació Galatea va ser 

creada l’any 2001 pel Conse-

ll de Col·legis de Metges de 

Catalunya, arran de l’expe-

riència del Programa d’Aten-

ció al Metge Malalt (PAIMM), 

per vetllar per la salut i be-

nestar de tots els professio-

nals de la salut (medicina, 

infermeria, veterinària, farmà-

cia, psicologia, odontologia, 

treballadors socials i ara tam-

bé fisioterapeutes). Els seus 

objectius són: promoure es-

tils de vida saludables entre 

els professionals de la salut, i 

alhora aconseguir la rehabili-

tació i reinserció laboral dels 

professionals de la salut amb 

problemes de salut mental i 

addiccions, amb la finalitat 

última de garantir la qualitat 

assistencial als ciutadans.

Sols. Més del 80% dels fisioterapeutes 

col·legiats són autònoms i treballen 

sols, amb pacients però sols. I això fa 

que suportin tota la feina, tota la res-

ponsabilitat, tot l’esforç, tota la pressió: 

no hi ha companys amb qui compartir 

a diari ni els bons moments, ni els dub-

tes, ni l’estrès. No és estrany —malgrat 

que ens agradi la nostra feina, que ens 

agrada, i molt— que, en alguns casos, 

algú es col·lapsi. I quan això passa afec-

ta el professional però també l’atenció 

que rep el pacient. 

Addiccions, trastorns mentals, estrès. Si 

patiu estrès professional; si sou víctimes 

de l’addicció a alguna substància legal 

o il·legal; si creieu que podeu estar pa-

tint algun trastorn mental; si presenteu 

símptomes d’esgotament físic i mental; 

o si us té tenallats una depressió. En 

qualsevol d’aquests casos, deixeu-vos 

ajudar pel Programa AFÍ. Sortir-vos-en 

és possible: la Fundació Galatea té els 

professionals adequats. Des del primer 

moment us sentireu ben acompanyats i 

en bones mans, i tractaran el vostre cas 

amb total confidencialitat. 

Tot comença amb una trucada. Amb 

una trucada —absolutament confiden-

cial, sense informar al Col·legi, ni a l’em-

presa, en cas que treballeu per altri— al 

telèfon 93 567 88 56 podeu posar en 

marxa tot el procés: us escoltarà un 

professional, us guiarà i us ajudarà. Co-

mençareu a tractar el vostre problema, 

començareu a solucionar-lo. Amb una 

trucada al 93 567 88 56 o amb un correu 

electrònic a fgalatea@fgalatea.org
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Clínica i Servei de Suport. El sistema 

assistencial de la Fundació Galatea té 

dues potes: la Clínica Galatea, que re-

habilita professionals amb trastorns de 

salut mental greus i/o addiccions, i el 

Servei de Suport Emocional per a Pro-

fessionals de la Salut (SEPS), que tracta 

el patiment emocional d’origen laboral 

o personal. Qualsevol professional de 

la salut col·legiat i en actiu que s’adreci 

a la fundació buscant tractament serà 

derivat en primer lloc a la Unitat d’Aco-

lliment, que fa el triatge i deriva l’usuari 

a la clínica o al SEPS. 

Clínica. La Clínica Galatea (centre con-

certat amb el CatSalut) és el centre de 

desintoxicació i tractament d’addic-

cions i trastorns mentals especialitzat 

en professionals de la salut. Té una 

unitat de consultes externes, una uni-

tat d’internament i també hospital de 

dia. I ofereix l’experiència dels més 

de 4.000 professionals tractats des 

de la seva creació; compromís amb la 

investigació i programes terapèutics 

personalitzats. I tot, òbviament, amb 

la màxima confidencialitat i sense cost 

per al pacient.

Servei de Suport. El Servei de Suport 

Emocional per a Professionals de la 

Salut (SEPS) atén els professionals 

que presenten patiment emocional 

d’origen laboral (per una síndrome de 

desgast professional, “burnout”, so-

brecàrrega de l’activitat assistencial 

o després d’una reclamació per mala 

praxi) o personal (dol patològic, ruptu-

ra, migració, rol de cuidador familiar). 

El SEPS disposa d’un quadre de facul-

tatius amb experiència en l’àmbit de la 

salut mental i l’atenció psicoterapèuti-

ca a professionals de la salut. Aquest 

servei el paga el pacient i la Fundació 

Galatea li retorna el 75% de fins a 5 ses-

sions per any.

No ho passis sol, t’hi ajudem. El CFC ofereix als 
col·legiats, a través del Programa AFÍ, els serveis 
de la Fundació Galatea
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ARTICLE CIENTÍFIC

Durant els moviments voluntaris ràpids 

del membre superior, es constata un 

ajustament postural anticipatori (APA) 

que implica els músculs estabilitzadors 

del tronc, com el múscul transvers de 

l'abdomen (TrA) i els músculs del sòl 

pelvià (MSP) [1, 2]. En les dones que 

tenen incontinència urinària d'esforç 

(IUE), aquest APA no hi és present: la 

contracció dels MSP es retarda més 

enllà de l'inici de l'activació del múscul 

deltoide [2]. La mateixa observació es 

fa per al TrA en el pacient amb lum-

bàlgia [3-5]. Aquest canvi similar de la 

resposta postural a una pertorbació en 

els pacients amb lumbàlgia i les dones 

IUE, podria basar-se en el mateix me-

canisme? En els pacients amb lumbàl-

gia, el dèficit de l’APA del TrA durant 

un moviment ràpid del braç està asso-

ciat amb un eixamplament i alhora un 

desplaçament de la zona del còrtex 

motor que evoca una resposta motriu 

d'aquest múscul [6]. L'abast de la reor-

ganització cortical està correlacionada 

amb el retard d'activació del TrA.

En la dona IUE, un programa d'entre-

nament dels MSP amb biofeedback, 

seguit durant 12 setmanes, té efectes 

en l'activació cerebral relacionada amb 

la contracció voluntària d'aquests mús-

culs: s'observa una disminució global 

del nombre de regions corticals acti-

vades, una activació més focalitzada 

de les zones corticals sensorials i mo-

trius primàries en relació amb el tracte 

urogenital inferior i una disminució de 

l'activació de l'ínsula dreta i del còrtex 

de la circumvolució del cíngol anterior 

[7]. Segons els autors d'aquest estudi, 

aquests canvis estarien relacionats amb 

un control motor més eficient i una mi-

llor gestió emocional de les sensacions.

El deteriorament del control postural 

en el pacient amb lumbàlgia i el re-

entrenament dels MSP en la dona IUE 

apareixen tots dos associats a fenò-

mens de plasticitat cerebral, amb, en 

el primer cas, una difusió de l'activació 

cortical i, en el segon cas, una refoca-

lització d'aquesta. El canvi d'estratègia 

postural observat en aquestes dues si-

tuacions clíniques podria estar orques-

trat doncs en l'àmbit cortical. Podria ser 

el resultat d'una adaptació cognitiva 

motivada per la por: por de sentir dolor 

en els pacients amb lumbàlgia, por de 

tenir una pèrdua d'orina en les dones 

IUE. Els pacients provarien de disminuir 

els símptomes i de fer que la situació 

fos més suportable emocionalment, 

utilitzant un altre repertori de respos-

tes motrius estabilitzadores. Hi ha ob-

servacions que van en la línia d'aquesta 

hipòtesi. Un estudi mostra que la dona 

IUE contreu voluntàriament els MSP 

abans i durant l'aplicació d'una càrrega 

a l'alçada dels membres superiors, pre-

sumiblement amb l'objectiu d'impedir 

pèrdues d'orina [8]. En el pacient amb 

lumbàlgia, l'activació més tardana dels 

músculs posturals sembla estar relacio-

nada amb un canvi d'estratègia postu-

ral per augmentar l'estabilitat vertebral 

i no pas amb una reacció en presència 

de dolor [9-11]. Tot i així, aquesta modi-

ficació de la resposta postural en el pa-

cient amb lumbàlgia seria perjudicial a 

llarg termini: la pèrdua del control mo-

tor selectiu, la compressió intensificada 

a l'alçada de les estructures vertebrals 

serien en si mateixes factors de risc per 

a l'aparició de dolor i de lesions, doncs 

arrossegarien el pacient cap a un cercle 

viciós [12].

Es constata una millora de l'APA que 

implica el TrA en el pacient amb lum-

Interacció dels músculs estabilitzadors en la fisio-
patologia de la incontinència urinària d’esforç

Cécile  Fayt1, Els  Bakker2

1 MD, PhD, Institut d’Ensenyament Superior Parnasse Deux Alices, Haute École Léonard de Vinci, Brussel·les, Bèlgica. 

Adreça electrònica: cfayt@parnasse-deuxalice.edu
2 PT, PhD, Institut d’Ensenyament Superior Parnasse Deux Alices, Haute École Léonard de Vinci, Brussel·les, Bèlgica. 

Coordinadora de Perineologia - Unitat de recerca. Adreça electrònica: ebakker@parnasse-deuxalice.edu

16 Noticiari de Fisioteràpia 112

mailto:cfayt%40parnasse-deuxalice.edu?subject=
mailto:ebakker%40parnasse-deuxalice.edu?subject=


bàlgia després d'una activació aïllada 

d'aquest múscul [13, 14]. Com passa 

en les dones IUE després de l'activa-

ció dels MSP, aquesta millora de la 

resposta postural del TrA podria estar 

relacionada amb una refocalització de 

la zona de representació cortical motriu 

d'aquest múscul, útil també per a l'or-

dre voluntària i per als missatges desti-

nats a la formació reticulada que regula 

els APA [15].

En l'atenció dels problemes d'inconti-

nència urinària d'esforç, cal proposar-se 

una millora a llarg termini dels mecanis-

mes d'estabilització de la faixa lumbo-

pelviana, inicialment per un reforça-

ment dels músculs estabilitzadors del 

tronc, inclosos els MSP, i després per la 

seva acció en exercicis que facin inter-

venir els APA. Durant la reeducació, cal 

tenir en compte no només els efectes 

perifèrics (augment de la força mus-

cular) sinó també els efectes centrals 

(modificacions de l'organització del 

control motor) de les tècniques utilitza-

des. És indispensable poder compren-

dre millor els mecanismes d'adaptació 

utilitzats pel pacient per reduir aquests 

símptomes i el seu impacte possible 

en l'organització dels circuits del con-

trol motor. Només el reforçament d'un 

control postural adequat pot garantir, a 

llarg termini, l'estabilitat lumbopelvia-

na i la integritat de les estructures de la 

pelvis menor.

Paraules clau: Incontinència urinària. 

Múscul estabilitzador. Sòl pelvià.

Publicat a: Kinesither Rev 2009; 

(85-86):19-92
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NOSALTRES

El dimecres 27 de setembre va tenir 

lloc, a la seu del Col·legi de Fisiotera-

peutes de Catalunya (CFC), l’Assem-

blea Extraordinària convocada per la 

Junta de Govern del Col·legi per de-

cidir aprovar o no la proposta de nous 

Estatuts per a l’entitat. L’Assemblea va 

aprovar-los per majoria, amb alguna es-

mena dels assistents. 

El degà del CFC, Manel Domingo, va dir 

que la Junta va presentar al juliol aques-

ta proposta amb la intenció de dotar 

el Col·legi d’uns Estatuts que el facin 

“encara més àgil, efectiu i modern” per 

poder continuar “la nostra tasca de de-

fensar l’ofici i els seus professionals”. 

Els nous Estatuts suposen més trans-

parència i accés a tota la informació 

que necessiten els col·legiats i més fa-

cilitats a l’hora de participar en proces-

sos de presa de decisions, com ara les 

eleccions a la Junta de Govern. 

Hi ha més novetats, que tots seguit us 

resumim: 

L’Assemblea del CFC aprova uns Estatuts més moderns per encarar el futur

• És preceptiu que es col·legiï tot-
hom qui exerceixi la Fisioteràpia 

a Catalunya, sigui en el sector pri-

vat o públic. 

• Es canvien els requisits per acre-

ditar les causes que justifiquen la 

baixa col·legial, per evitar fraus. 

• Més transparència en els proces-

sos electorals: possibilitat del vot 

físic, per correu o online. El vot 

per correu s’ha de sol·licitar prè-

viament al Col·legi. 

• Fixa la necessitat d’un aval mínim 

de 50 col·legiats per presentar 

candidatura de degà. 

• Els mandats de la Junta són de 

quatre anys. Es limita l’exerci-

ci del càrrec a un màxim de dos 

mandats consecutius.

• Canvia el règim disciplinari i 

sancionador, sobretot el proce-

diment administratiu dels expe-

dients sancionadors, més àgil i 

transparent. 

• Els col·legiats tenen el deure de 

no fomentar l’intrusisme en cap 

mena d’iniciativa o activitat. Seria 

considerat una infracció molt greu 

(una infracció molt greu pot ser 

sancionada amb la descol·legiació 

temporal, no superior a cinc anys, 

o amb una multa econòmica). 

• Es contemplen tots els mandats de 

la legislació vigent catalana respec-

te 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·legia-

ció, exercici i baixa, entre altres. 

• Es dona més rellevància al Con-

sell Social, que esdevé òrgan de 

suport de la Junta de Govern.

• També es contempla tot el que 

estipula la Llei de Transparència 

vigent.
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El Col·legi estrena pàgina web. Una 

pàgina més diàfana, intuïtiva i moderna 

que l’anterior, pensada per millorar el 

servei als col·legiats i per facilitar la di-

fusió a la resta de ciutadans de la tasca 

que realitzen els fisioterapeutes. 

Compromesa amb seguir donant el mi-

llor servei, la Junta de Govern del CFC 

ha cregut necessària la renovació de 

la pàgina web, que manté URL (www.

fisioterapeutes.cat) i ofereix un espai 

d’accés privat, reservat als col·legiats, 

que els permet fer gestions en línia.  

Els fisioterapeutes tenen així a l’abast 

tot el necessari per a l’exercici de la 

seva professió, així com informació dels 

actes que realitza o promou el Col·legi, 

cobertura legal, ofertes, promocions i 

vies de formació, entre altres. 

El menú principal, a la capçalera de la 

pàgina web, presenta cinc grans àrees 

(Ciutadans, Institucional, Col·legiats, 

Comunicació i Empreses) cadascuna de 

les quals es desplega en un submenú 

que permet a l’usuari trobar fàcilment 

el que busca. 

La nova pàgina, doncs, és una molt 

bona notícia tant per als col·legiats 

com per als ciutadans en general, que 

hi trobaran explicat què fan els fisiote-

rapeutes, qui són, on són i com s’orga-

nitzen a través del CFC. 

La Junta de Govern del CFC us convida 

a desplegar una a una totes les opcions 

del menú, i a navegar pels diversos sub-

menús. “Segur que hi trobeu allò que 

voleu saber. I si trobeu a faltar alguna 

cosa o penseu que hi ha res a millorar, 

també us agrairem els comentaris”.

Després d’aprovar en assemblea la pro-

posta de nous Estatuts per al Col·legi, 

per fer-lo “més àgil i efectiu”, el col·lec-

tiu de fisioterapeutes pot celebrar ara 

l’estrena d’aquesta nova web pensada 

també per encarar el futur amb ener-

gies renovades.

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya estrena pàgina web
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NOSALTRES

Prop de cent persones van assistir el 

divendres 15 de setembre a l’acte de 

celebració de la Nit de la Fisioteràpia, 

que organitza anualment el Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya com una 

celebració de gala amb el col·lectiu i 

que enguany va tenir lloc al restaurant 

Principal de l’Eixample de Barcelona.

La vetllada va servir per homenatjar els 

col·legiats jubilats i els doctorats de 

2016, per entregar els guardons de Fi-

sioterapeuta de l’Any a Carme Campoy 

i el Premi June Nystrom a Jordi Vilaró, 

i per presentar oficialment el I Congrés 

Internacional de Fisioteràpia (#FTP18), 

dels propers 4 i 5 de maig de 2018.

“Com a fisioterapeutes, solem treballar 

sols. Amb el pacients però sense gaire 

contacte amb els companys d’ofici”, va 

dir el degà del CFC, Manel Domingo. 

“Aquests dos dies de maig seran una 

El col·lectiu fa pinya a la Nit de la Fisioteràpia i s’entreguen els premis anuals

oportunitat magnífica per fer pinya i 

per reivindicar-nos com a professionals 

sanitaris que som”.

Per la seva banda, la fisioterapeuta, an-

tropòloga i cooperant Carme Campoy, 

Fisioterapeuta de l’Any, va assegurar 

que “jo tiro del carro perquè algú ho 

ha de fer, però no tinc cap interès en ser 

protagonista, sempre són benvinguts 

els voluntaris i la gent amb ganes de 

treballar, així que si a algú li interessa 

només ho ha de dir”. Campoy col·labo-

ra amb el projecte Fisiàfrica de la Xar-

xa Vives d’Universitats (www.vives.org/

fisiafrica/es), entre altres.

Segons el Premi June Nystrom 2017, 

Jordi Vilaró, investigador i expert en 

Fisioteràpia respiratòria i activitat físi-

ca i salut, “és important fer pinya i de-

fensar la professió: fent les coses ben 

fetes i amb evidències científiques. 

Aquest premi posa de relleu que la Fi-

sioteràpia té més camps a banda del 

musculoesquelètic, que és el més re-

llevant: altres àmbits que van agafant 

cos i que d’alguna manera es veuen 

així reconegudes”.

Podeu veure imatges de la vetllada, 

en l’àlbum que trobareu a https://goo.

gl/8ZfmeJ. I un vídeo-resum a https://

youtu.be/hLTsTG9EQ3s.

Activat el web de l’#FTP18

Ja està activa la pàgina web del I Con-

grés Internacional de Fisioteràpia 

(#FTP18), organitzat pel Col·legi de Fi-

sioterapeutes de Catalunya, que el maig 

de 2018 reunirà a Barcelona experts en 

tots els àmbits de la Fisioteràpia. 

Al web hi trobareu tots els ponents i les 

activitats programades, així com un en-

llaç per presentar les propostes de co-

municacions lliures i pòsters, que seran 

valorades pel Comitè Científic del CFC. 

Les propostes aprovades podran ser pre-

sentades públicament durant el Congrés.

El I Congrés Internacional de Fisioterà-

pia tindrà lloc els propers divendres 4 i 

dissabte 5 de maig de 2018 al Centre 

de Convencions Internacional de Bar-

celona, a tocar del Fòrum, amb l’objec-

tiu de donar veu a fisioterapeutes de 

rellevància internacional i, alhora, de ser 

punt de trobada dels fisioterapeutes. 

Amb una aposta ferma per l’I+D+i i 

pel “networking” entre els assistents, 

a l’#FTP18 s’hi faran ponències, master-

class i comunicacions, i també hi haurà 

una Fira Comercial. 

L’#FTP18 és un Congrés sense prece-

dents i pensat expressament per a fi-

sioterapeutes, estudiants del grau de 

Fisioteràpia, formadors i professionals 

d’empreses relacionades amb el món 

de la Fisioteràpia. 

Els dies anteriors i posteriors al Con-

grés, tindrà lloc també una sèrie de cur-

sos intensius impartits per alguns dels 

experts participants.

Podeu consultar la pàgina del Congrés 

a www.ftp18.cat
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Caminades populars, curses, tallers, 

jocs i exercicis terapèutics. Un any més, 

el Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-

talunya i les seves seccions territorials 

celebren el Dia de la Fisioteràpia (DiFT) 

amb una sèrie d’activitats, que van més 

enllà del 8 de setembre, dia en què es 

commemora internacionalment la crea-

ció de la WCPT l’any 1951, i que culmi-

narà el 26 de novembre amb una cursa 

popular a Sitges.

DiFT a Girona

El tret de sortida de les commemora-

cions el va donar la secció territorial 

gironina el dissabte 30 de setembre, 

amb una matinal dedicada a l’exercici 

Tots els actes del CFC pel Dia de la Fisioteràpia

terapèutic per a infants i adults, al Parc 

del Migdia de Girona.

DiFT a Lleida

La secció territorial lleidatana del CFC 

va celebrar el seu DiFT el dissabte 21 

d’octubre amb una caminada molt es-

pecial, que va congregar avis i néts a la 

riba del Segre. Es va recórrer una dis-

tància assequible al ritme d’una passe-

jada saludable en família.

DiFT a Reus

Per la seva banda, la secció territorial 

tarragonina del CFC ha escollit el diu-

menge 5 de novembre per celebrar el 

DiFT i ho farà amb una matinal que in-

clourà una caminada d’uns 3km per la 

ciutat de Reus, que acabarà al Parc de 

Sant Jordi, i tallers d’exercicis terapèu-

tics de millora de la motricitat i de man-

teniment corporal.

DiFT a Sitges

Els actes de commemoració del DiFT 

culminaran el matí del diumenge 26 de 

novembre amb una cursa  popular de 5k i 

10k a Sitges, que també inclourà una pro-

va infantil. El circuit serà circular i pla, tot 

al llarg del front marítim de la població. 
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NOSALTRES

Un centenar de persones van assistir el 

passat dissabte 30 de setembre a la 6a 

Jornada de Fisioteràpia, TIC i 2.0, que 

va organitzar a Tarragona el Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya per parlar 

del dolor en tots els seus vessants. 

El degà del CFC va inaugurar la jorna-

da animant tots els presents a gaudir-la 

i aprofitar-la al màxim. El neuròleg i 

neurofisiòleg Jordi Montero va fer la 

primera ponència, “Neurofisiologia del 

dolor”, i, tot seguit, el psicòleg clínic i 

neuropsicòleg Joan Deus va parlar de 

“Neuroimatge i personalitat del dolor 

crònic tipus fibromiàlgia”.

Després de la pausa matinal, va arribar 

el torn de la metgessa anestesiòloga 

María Teresa Leiva, amb una ponència 

titulada “Fàrmacs i teràpia manual en 

dolor: germans, col·laboradors i sabo-

tejadors”. 

La doctora en antropologia Marta Allué 

va aproximar-se al tema de la jornada 

El CFC dedica una jornada al dolor en tots els seus vessants

amb la ponència “Crònics: No pain, we 

gain”. I, tot seguit, el fisioterapeuta i 

secretari de la Sociedad Española de 

Fisioterapia y Dolor, Arturo Such, va fer 

la seva, titulada també amb molta gra-

pa: “El dolor crònic (probablement) no 

és el que penses. 

Va tancar el torn d’intervencions el fi-

sioterapeuta i assessor científic del 

CFC, Fran Valenzuela, amb una ponèn-

cia titulada “Les TIC com a eines edu-

catives: explicant la neurofisiologia del 

dolor als pacients lumbars crònics”. 

La fisioterapeuta i vocal de la Junta 

de Govern del CFC, Eva Hernando, 

va cloure la jornada parlant d'equip, 

de socialització, de dolor i de qualitat 

de vida. 

Podeu veure totes les ponències de la 

jornada al canal FisioTV.cat del Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya.

El passat 23 de setembre, la Comissió 

de Sòl Pelvià del Col·legi de Fisiotera-

peutes de Catalunya va impartir, a Vic, el 

Seminari de Reprogramació abdominal. 

L’enfocament teòric de la primera 

part va consistir en fer un repàs ana-

tòmic abdominoperineal, parlant de 

la musculatura més important impli-

cada, així com també de la biomecà-

nica abdominopelviana, explicant les 

funcions del CORE i la gimnàstica ab-

dominal hipopressiva (GAH). També 

es van anomenar les disfuncions del 

Seminari de Reprogramació abdominal, a Vic

sòl pelvià amb més prevalència entre 

la població.

Una segona part pràctica va anar dirigi-

da a entrenar la musculatura abdomi-

nal, anomenant les indicacions i contra-

indicacions de la GAH, i la realització, 

per part dels assistents, de diversos 

exercicis per tal de poder tenir les ei-

nes necessàries per dissenyar un grup 

de treball i fer un exercici preventiu i 

terapèutic del sòl pelvià.

Comissió de Sòl Pelvià
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El passat 24 de setembre, la Secció Ter-

ritorial de Lleida del Col·legi va col·la-

borar a la Cursa Transplant Bike d’Al-

menar, que va comptar amb uns 300 

participants inscrits en tres recorreguts 

diferents de 15, 30 i 60 km.

Aquesta és una carrera d’esport inclu-

siu per a aquells que els hi agrada la bi-

cicleta, trasplantats i no trasplantats, on 

l’objectiu és fomentar la importància 

en la realització de programes d’exerci-

ci físic a diferents hospitals, així com la 

promoció de la donació d’òrgans.  

La Secció Territorial de Lleida hi va par-

ticipar amb 4 fisioterapeutes que van 

La Secció Territorial de Lleida col·labora a la Transplant Bike

tractar uns 50 ciclistes amb diferents 

estiraments i massatges de descàrrega, 

sobretot a nivell d’EI i dos membres de 

la Secció Territorial de Lleida.

Al finalitzar, l’organització va obsequiar 

a cadascun dels fisioterapeutes pre-

sents amb una samarreta de la cursa i 

el dinar.  

La valoració és molt positiva tant a ni-

vell organitzatiu i de col·laboració com, 

sobretot, per la possibilitat de poder 

difondre la importància de la Fisioterà-

pia en el món esportiu.

Secció Territorial de Lleida
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NOSALTRES

S’entén per sinistre professional els 

errors i/o omissions professionals en els 

quals hagi existit culpa o negligència 

del professional i que poden derivar-se 

en responsabilitat civil professional. Per 

aquesta finalitat, el Col·legi té subscrita 

una pòlissa de RC que es renova anual-

ment per cobrir aquests errors derivats 

d’una mala praxi, sempre dintre de les 

competències del fisioterapeuta que 

estableix l’Ordre CIN 2135/2008.

Les reclamacions de responsabilitat 

civil -ja siguin judicials o extrajudicials- 

dirigides a un fisioterapeuta s’han de 

comunicar al més aviat possible al 

Col·legi. Caldrà aportar el full de de-

claració de sinistre i la queixa o la cita-

ció judicial. 

Tanmateix, en el cas de coneixement 

per part d’un col·legiat de fets o cir-

cumstàncies que poguessin derivar-se 

en una possible reclamació per respon-

sabilitat civil professional, encara que 

no hagi produït reclamació formal per 

un mitjà fefaent, haurà de posar-ho en 

coneixement del Col·legi.

Com actuar davant d’un sinistre professional

El Col·legi, un cop rebuda la documen-

tació referent al sinistre, activarà el se-

güent protocol:

a. Apertura de sinistre i assignació 

de número d’expedient.

b. Derivació a la companyia assegu-

radora de la documentació.

c. Assessorament al col·legiat.

L’asseguradora:

a. Examina i avalua la documentació 

aportada pel Col·legi a fi que la 

reclamació quedi emparada per 

la pòlissa.

b. Assessorament al col·legiat.

c. En el supòsit de reclamació ex-

trajudicial, una cop examinada i 

avaluada la documentació, valo-

rarà la conveniència de designar 

un pèrit als efectes d’elaboració 

d’un informe que determini les 

responsabilitats.

d. Si la reclamació és judicial, es de-

signa un lletrat expert en l’àmbit 

sanitari que portarà l’expedient i 

representarà al col·legiat en tot el 

procés judicial.

Hi ha tècniques de Fisioteràpia sotme-

ses a acreditar formació complemen-

tària per tenir cobertura en la pòlissa 

de responsabilitat civil professional:

• Acupuntura (només dintre de les 

competències pròpies de la Fisio-

teràpia establertes a l’Ordre CIN 

2135/2008)

• Punció seca aplicada al dolor 

miofascial

• Punció seca aplicada a patologia 

neurològica

• Aspiracions de secrecions

El passat dissabte 16 de setembre, la 

seu de la Secció Territorial de Girona 

del CFC va acollir el Seminari tècnic de 

Prevenció de caigudes, a càrrec de Ro-

ger Gómez, fisioterapeuta, cofundador 

de Quvitec (Centre d'Ajudes Tècniques 

SL) i docent de cursos teòrico-pràctics 

de sedestació i ajudes tècniques.

Primerament es va fer una breu intro-

ducció del marc legal, es va remarcar la 

importància de la transferència, es va ex-

Girona acull el Seminari tècnic de Prevenció de caigudes

plicar el sistema de sedestació (preven-

ció i posicionament) i, per últim, es van 

ensenyar diferents dispositius per a la 

disminució de les contencions físiques.

En acabar el Seminari vam conèixer els 

diferents productes de suport per eli-

minar les contencions físiques i preve-

nir caigudes, així com els dispositius de 

plesoassistència (risc de fugida). 

Secció Territorial de Girona
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QUI ÉS QUI

Qui soc? 

Soc l’Ana M. Márquez, nascuda a Es-

plugues de Llobregat fa 37 anys. Soc 

fisioterapeuta des del 2001 i treballo 

en el camp de la Fisioteràpia neuro-

musculoesquelètica. M’apassiona la 

meva professió i per aquest motiu no 

he deixat de formar-me des que vaig 

acabar els meus estudis a les EU Gim-

bernat; sempre amb inquietuds i ganes 

de millorar. 

Soc una enamorada de la dansa i el 

surf, disciplines que practico sempre 

que puc, procurant millorar dia com en 

la Fisioteràpia, gaudint al màxim del 

procés de l’aprenentatge!

Què faig? 

Després de treballar en diversos hos-

pitals tant a Barcelona com a Mallorca 

des que vaig acabar la carrera, en fa 

gairebé cinc que vaig decidir treballar 

per compte propi a la meva consul-

ta. Treballo amb tot tipus de pacients 

amb afeccions neuromusculoesquelè-

Ana M. Márquez
Coordinadora de la Comissió de Neuromusculoesquelètica

tiques, ja siguin esportistes, gent amb 

trastorns relacionats amb la seva tasca 

laboral o gent gran, sempre aplicant el 

raonament clínic com a base de tot trac-

tament. D’altra banda, aquest any serà 

el tercer que imparteixi classe a la UAB, 

donant l’assignatura optativa de Neuro-

dinàmica, com a professora associada, 

juntament amb una altra companya.

Estic vinculada a la Comissió  de Fi-

sioteràpia Neuromusculoesquelètica 

des dels seus orígens i, enguany, soc 

la seva coordinadora. Treballo amb un 

magnífic grup de companys, on tots 

aportem el nostre granet de sorra, 

aprenem els uns dels altres i treballem 

amb l’objectiu comú de fer avançar la 

nostra professió, al mateix temps que 

ens ho passem bé.

Què vull fer? 

L’única resposta possible ara mateix és: 

seguir pel mateix camí. Soc una perso-

na molt inquieta, sempre amb ganes 

d’aprendre, per tal de millorar com a 

professional en benefici dels meus pa-

cients i dels meus alumnes; i m’agrada 

fer-ho sense pressa, per tal d’assimilar 

correctament tot l’après i poder així 

gaudir pel camí. M’agradaria continuar 

compaginant la meva feina amb la tas-

ca que faig a la Comissió, aportant així 

el meu petit gra de sorra a la nostra pro-

fessió. Ja veurem on em porta aquesta 

inquietud i passió per la Fisioteràpia. 
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Compte enrere per al XIII Congrés de la SCBF
Ja tenim aquí la recta final d’aquest 

2017. Des de la Societat volem agrair-

vos la vostra participació a les nostres 

jornades i activitats preparades amb 

molta il·lusió, perquè ens fascina la 

nostra professió i volem transmetre la 

nostra passió a la resta de fisioterapeu-

tes del nostre territori.

Recordar-vos que encara esteu a 

temps de poder gaudir del Taller de 

Síndrome Vertiginosa a càrrec del Ser-

gi Lucas, fisioterapeuta i osteòpata ex-

pert en trastorns vestibulars. Aquests 

tipus de trastorns afecten un número 

elevat de pacients. Són trastorns que 

afecten l’oïda interna i que generen 

alteracions de l’equilibri i una pro-

blemàtica global al pacient per la dis-

capacitat que els hi genera. En aquest 

taller podreu aprendre eines de valo-

ració per realitzar un diagnòstic dife-

rencial al pacient amb trastorn vertigi-

nós i, d’aquesta manera, fer una bona 

orientació del tractament a seguir. El 

primer de tot, serà diferenciar els ver-

tígens d’origen central o perifèric, la 

importància dels nistagmes i els seus 

tipus per a una correcta valoració, i 

ens explicarà el VPPB (vertigen posi-

cional paroxístic benigne) que ocupa 

prop del 40% dels vertígens de la pa-

tologia vestibular. 

La traca final de l’any la tenim el 25 de 

novembre amb el nostre XIII Congrés 

que podrem gaudir a la nostra seu, 

l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques. 

Com vau poder llegir al Noticiari ante-

rior, aquest any disposem de tres taules 

rodones que tractaran diferents temàti-

ques com són el dolor, el nervi perifèric 

i la importància del control motor a la 

columna vertebral. 

Durant la tarda del divendres 24, realit-

zarem els dos tallers pre-Congrés on el 

Sr. Carlos Rodríguez ens guiarà en un 

taller on descobrir la influència del ner-

vi perifèric en la patologia neurològica 

Carlos Rodríguez

Enrique Lluch

Daniel SanchísMoisés Giménez

Lluís Puig

Alfonso Cánovas

Marta Fernández
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mitjançant casos clínics, mentre que a 

l’altre taller podrem gaudir del Sr. Lluís 

Puig, que ens explicarà l’abordatge 

pràctic en les fractures d’húmer. 

“El color del dolor” és el nom de la nos-

tra primera taula, moderada per la Dra. 

Núria Bernaus, on podrem escoltar la im-

portància de les banderes i els seus tipus 

en la valoració d’un pacient amb dolor, 

a més dels diferents aspectes a tenir en 

compte en el maneig del dolor aplicats 

a la pràctica clínica. La segona taula por-

ta el nom de “La perifèria de la neuro”, 

que estarà moderada per la Sra. Roberta 

Ghedina. Podrem veure el diagnòstic di-

ferencial de la incapacitat per realitzar les 

activitats bàsiques en pacients amb dany 

cerebral i de les causes que limiten el 

moviment passiu en el malalt neurològic. 

També valorarem quines són les millors 

eines terapèutiques per assolir els nos-

tres objectius. Finalment, presentem la 

tercera taula, “Busquem l’estabilitat del 

raquis”, moderada per la Montse Bola-

ño. Treballarem la valoració del control  

sensoriomotor de la columna cervical 

mitjançant un cas clínic i la importància 

de tenir una metodologia de treball en 

el “concepte CORE” per evitar possibles 

lesions en pacients i esportistes.

Durant la jornada es podrà veure la 

presentació de pòsters i com a novetat 

un “Workshop” a càrrec de DJO. Com 

cada any, es presentaran les comunica-

cions orals lliures i es realitzarà l’entre-

ga de premis a la cloenda del Congrés.

A la Societat no descansem i ja hem co-

mençat a preparar les activitats del pro-

per any. Al proper Noticiari us avança-

rem totes les novetats en les quals 

estem treballant.

Ens veiem al Congrés!!

Si vols fer-te soci o més informació 

sobre el que fa la Societat ens pots 

trobar a la nostra pàgina web i se-

guir-nos a les xarxes socials:

 www.scfisioterapia.cat

 SocietatCientificaDeFisioterapia

 @SCBF_Scientific

 @scbfscientifica

setembre-octubre 2017  27

	
	
 

   Permet reserves des de 
qualsevol plataforma 

	 	
	
	
	 Gestiona	la	teva	consulta	a	través	de	fisiomap.	
	

 Control	dels	horaris	dels	professionals	

 Instala	el	Sistema	a	la	teva		pàgina	WEB	

 Permet	reserves	des	de	Reds	Socials	

§ Facebook	

§ Instagram	

§ Twitter	

 Sincronitza	el	sistema	amb	Google	Calendar	

 Disponible	24h	del	dia	/	7	dies	de	la	semana	

 Fisiomap	app	gratuïta,	per	fer	reserves,	cancel·lacions	i	valoracions	de	les	cites.	

Visita	la	nostra	web	o	truca’ns	i	t’informarem	sense	compromís.							Altes	al	correu	info@fisiomap.com									
	 	 	 									
*	fisiomap	és	GRATUÏT	per	fisioterapeutes	del	CLUB	CFC	 						638	28	07	70											www.fisiomap.com	

	

http://www.scfisioterapia.cat
http://www.scfisioterapia.cat
https://www.facebook.com/SocietatCientificaDeFisioterapia
https://www.facebook.com/SocietatCientificaDeFisioterapia
https://twitter.com/scbf_scientific
https://twitter.com/scbf_scientific
https://www.instagram.com/scbfscientifica/
https://www.instagram.com/scbfscientifica/


CLUB CFC

Una vegada vaig sentir que viatjar era 

màgic, perquè el verb ‘viatjar’ comporta 

moltes coses, no només els nervis des 

del dia que saps que marxaràs, la il·lusió 

dels preparatius, de buscar informació, 

de mirar fotografies, i sobretot els ner-

vis d’últim dia que no et deixen dormir.

El passat 20 d’agost una colla de fisio-

terapeutes i els seus acompanyants ens 

vam trobar a l’aeroport, per fi va arribar 

el dia desitjat!

Crònica d'un viatge (a l'Índia) 
que no oblidarem

© Freepik

L’agencia Ruth Travel ens va fer l’acolli-

da amb la guia del viatge que, com no 

podia ser d’una altra manera, al final es 

va convertir en part del grup.

Després d’unes quantes hores de vol, 

i amb escala a Istanbul, vam arribar a 

Nova Delhi, contents i amb moltes 

ganes de conèixer aquella ciutat, de 

conèixer aquell país que, com molts 

diuen, canvia una petita part de les 

persones.
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I així vam iniciar uns dies junts, recorrent 

l’Índia, veient com els seus habitants re-

saven en els seus temples i ens deixa-

ven ser partícips dels seus costums, la 

seva religió i els seus Déus, terra santa 

amb l’hinduisme, però també amb el 

sijisme, budisme, cristianisme, islam i 

altres espiritualitats.

Ser a l’Índia i compartir amb ells com 

viuen i com s’organitzen és una expe-

riència única, hem entrat als seus hos-

pitals, i fins i tot vam poder entrar en 

un habitatge d’un poblat el Rajasthan 

on la família ens va rebre amb molta 

amabilitat, i no ens podem oblidar de 

l’aventura de les compres a Jaipur!, re-

gatejant a les seves botigues plenes de 

seda, roba, sabates, polseres, elefants 

decoratius, tot allò que us podeu ima-

ginar, doncs entre tots, ho hem portat a 

les maletes.

Un dia, mig adormida a l’autocar, vaig 

escoltar de fons que algú deia “L’Índia 

és un museu” i dins meu vaig pensar 

que era cert, quanta raó, si alguna cosa 

tenen en comú tots els llocs que vam 

visitar són l’espectacular museu que es 

presentava a cada segon, a cada can-

tonada, poder veure relíquies antigues, 

persones vestides com ens explicaven 

a l’escola els historiadors, vides de ra-

maders, agricultors i comerciants com 

mai cap de nosaltres ha vist i, sobretot, 

supervivència, a cada mirada, a cada 

racó, supervivència.... Això sí, amb un 

somriure, sempre amb un somriure.

L’Índia no et deixa indiferent, és impos-

sible, tot el que he explicat, tot el que 

llegeixes és cert, però hi ha una cosa 

molt important que nosaltres hem tin-

gut, i és la unió de grup: les rialles, la 

improvisació de fer coses fora progra-

ma i compartir entre nosaltres.

Hi havia gent arreu i de totes les edats, i 

cadascun amb la seva història, tenia un 

motiu per arribar a aquell país, un país 

de colors, d’olors, ple de sentiments i 

experiències que donen una perspecti-

va diferent a la vida.

Per tant us dic que: “qui viatja massa 

ràpid, es perd l’essència del viatge”, 

però aquesta vegada no ha estat així, 

han estat 8 dies intensos d’aprenen-

tatge, d’entendre i posar-nos a la pell 

d’altres vides. Hem viscut tots plegats 

moments irrepetibles que sé del cert 

que cap de nosaltres mai oblidarà.

Lurdes Bonachela Mompart

Col·legiada 8.316

El Triangle d’Or: Delhi, Agra i Jaipur

El primer que vam conèixer va ser el 

nostre guia hindú Jassu, que durant 

tot el viatge ens va explicar la història, 

costums i anècdotes del seu país amb 

un castellà fluid i amb gran sentit de 

l’humor. A partir d’aquí, col·legues de 

professió, va començar el nostre viatge 

per l’Índia!

L’Índia no et deixa indiferent, 
és impossible“

“
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Podeu visitar l’àlbum de fotos 

complet a: https://goo.gl/G7sBak

Imatges cedides pels integrants del viatge a 

l'Índia, els quals n’autoritzen la seva publica-

ció als canals de comunicació del CFC.

En el proper Noticiari 
de Nadal, el Club CFC 
us comunicarà el destí 
per a l’estiu 2018!

© Freepik
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CFC
ClubUna experiència màgica i inoblidable 

Moltes gràcies al Club CFC per haver-nos portat a descobrir l’Índia


