
Noticiari de

novembre-desembre 2017Núm. 113 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Fisioteràpia
FTP18

Donem veu a la Fisioteràpia 
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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
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OPINIÓ

Aglutinar tots els 
professionals de la 
Fisioteràpia
Mònica Rodríguez. Vicedegana

A principis de la legislatura, en el trans-

curs d’una reunió de la Junta de Govern 

per establir objectius, es va presentar 

la proposta de realitzar un congrés on 

tots el fisioterapeutes —treballessin en 

l’àmbit que treballessin— s’hi pogues-

sin sentir identificats. 

A la nostra professió hi ha molts fisio-

terapeutes que treballem sols i això, 

moltes vegades, fa que ens sigui difícil 

compartir experiències amb els nostres 

companys i companyes i crear sinergies 

entre nosaltres.

Poc a poc vam anar perfilant els objec-

tius del congrés. En primer lloc hem vol-

gut reunir tota la professió per compar-

tir coneixement i investigació, portant 

fisioterapeutes de referència, d’aquí i 

d’arreu, universitats catalanes i societats 

científiques perquè ens mostrin els seus 

coneixements i últimes investigacions. 

També donarem veu a tots els fisiotera-

peutes que ho vulguin, presentant pòs-

ters o comunicacions lliures. 

Un altre objectiu de la Junta de Govern 

ha estat apostar per potenciar, des del 

congrés, la I+D+i en Fisioteràpia i oferir, 

alhora, nous camins i alternatives en els 

tractaments, ensenyament i emprene-

doria, així com la mateixa I+D+i com a 

sortida professional, dins les empreses.

Un altre repte ha estat fer un networ-

king per intentar establir una xarxa 

laboral de contactes i oferir als fisio-

terapeutes la possibilitat d’establir 

col·laboracions, entre ells o amb pro-

fessionals d’altres àmbits, per acabar 

obtenint un benefici mutu.

Tampoc hem volgut oblidar la part co-

mercial de la nostra professió. D’una 

part perquè els fisioterapeutes que 

tenen empreses ens puguin oferir pro-

ductes i novetats en Fisioteràpia i, de 

l’altra, perquè diferents cases comer-

cials ens mostrin productes que ens aju-

din a realitzar i millorar el nostre treball, 

en benefici propi i, sobretot, en benefici 

del pacient.

També hem volgut donar un espai als 

fisioterapeutes que treballen en ONGD 

i associacions sense ànim de lucre i que 

fan arribar la Fisioteràpia arreu, de for-

ma altruista.

Un altre objectiu d’aquest congrés és 

intentar mostrar a la societat tots els 

vessants des dels quals la nostra profes-

sió pot ser útil a la comunitat. 

Volem donar veu i ressò a tots els fisio-

terapeutes, aprendre, compartir i crear 

sinergies. Esperem que aquest congrés 

ens aporti coneixement, noves oportu-

nitats, relacions de col·laboració entre 

nosaltres i que faci que la nostra profes-

sió avanci i pugui influir positivament en 

la societat.
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Tratamiento eficaz del 
dolor crónico y agudo

www.escuelaposturologia.com +34 656987872

NEUROESTIMULACIONES MANUALES

PNS Villeneuve - Paris, Bruxelles, Madrid, Milan

Formación de 2 años, 18 días / curso académico

Madrid

Primer seminario : 23 al 25 noviembre 2017

• PNS Algias podales y síndromes compartimentales 3 días

• PNS Algias pelviperineales y Regulación postural 2 días

• PNS Boca, Reeducación oromaxilofacial y Regulación

postural 2 x 3 días

• Examen posturocinético y abordaje multidisciplinar en dolor
crónico 2 x 3 días

• Taping postural 2x2 días

DESCUENTO
Reciéndiplomado

Alivia inmediatamente y de forma efectiva el dolor 
crónico de tus pacientes.
Localiza, identifica, jerarquiza y trata de forma sencilla y 
rápidamente los diferentes tejidos en disfunción y evalúa 
el efecto inmediato sobre el paciente.

HOTEL VINCCI SoMa  
 Inscripción en 

www.escuelaposturologia.com
/hodges-2018/

FORMACIÓN PAUL W. HODGES 2018
Ciclo de conferencias y workshop* - París, Madrid

Bases fundamentales de la regulación postural 
y dolor raquídeo & pélvico

Pr.Paul W. HODGES
Fisioterapeuta, Doctor en medicina y en ciencias 

Universidad de Queensland (Australia)

Referencia internacional en la relación entre postura y 
dolor 500 publicaciones

24-25-26 enero 2018

XXV Jornadas Internacionales de Posturología Clínica 
27-28/01/2018. Association de Posturologie International www.posturologia18.org

*¡plazas
limitadas!

Seminarios monográficos
Barcelona y Sevilla



EL TEMA DEL MES

Tots els motius  
per no perdre't 
l’FTP18
El I Congrés Internacional de Fisioteràpia 
(#FTP18) reunirà al Centre de Convencions 
Internacional de Barcelona, durant dos dies, 
experts en tots els àmbits de la Fisioteràpia

6 Noticiari de Fisioteràpia 113



És la primera vegada que el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
organitza un congrés d’aquestes característiques. La Junta de Govern 
del CFC anima tots els col·legiats a participar-hi i a fer-se’l seu.  
Podeu consultar-ne les activitats, el llistat complet dels ponents que 
hi prendran part i inscriure-vos-hi al web www.fpt18.cat

Els propers divendres 4 i dissabte 5 de maig del 2018, tindrà lloc a Barcelona el I Congrés Internacional de Fisioteràpia 

(#FTP18) organitzat pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Un esdeveniment sense precedents, pensat expressament 

per a fisioterapeutes, estudiants del grau de Fisioteràpia, formadors i professionals d’empreses relacionades amb aquesta 

disciplina. Tot seguit us en resumim els deu motius pels quals no us ho podeu perdre. 

novembre-desembre 2017  7
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EL TEMA DEL MESEL TEMA DEL MES

Una il·lusió especial,  
una cosa mai vista

És la primera vegada que el Col·legi de Fisio-

terapeutes de Catalunya organitza una congrés 

d’aquestes característiques, més enllà dels mo-

nogràfics a què ja estem acostumats. Serà una 

cosa mai vista a Catalunya, comparable amb els 

congressos mundials que organitza periòdica-

ment la World Confederation for Physical Thera-

py. Donarem veu i micròfon a fisioterapeutes de 

gran rellevància internacional. Per escoltar què 

s’està fent al món. I també explicarem al món què 

fa la Fisioteràpia catalana. 

Tots els àmbits

Hi assistiran experts en tots els àmbits de la Fisio-

teràpia: el neuromusculoesquelètic, l’esportiu, el 

geriàtric, el neurològic, el respiratori, el pediàtric 

i el del sòl pelvià, entre d’altres. Hi hem convidat 

universitats, societats científiques i ponents de ni-

vell d’arreu.

Per a vosaltres

Tots els col·legiats del CFC tindran l’#FTP18 bo-

nificat al 100% i podran assistir lliurement a totes 

les ponències, masterclass i comunicacions lliures 

que els interessi. 

Tot el que  
el mercat ofereix

A l’#FTP18 també hi haurà lloc per a una Fira Co-

mercial de 800 metres quadrats amb més d’una 

vintena d’estands per a marques proveïdores de 

material, empreses de formació i innovació, on 

podreu conèixer, mostrar i descobrir nous produc-

tes, noves aplicacions, solucions, cursos, etc. 

Aposta per la I+D+i

El Congrés aposta fermament per la I+D+i en Fi-

sioteràpia. S’hi mostraran els nous camins i diver-

ses alternatives als tractaments habituals, i també 

s’hi contemplarà la pròpia via de la I+D+i com una 

sortida professional.

Vincles professionals

El Congrés serà una molt bona excusa per com-

partir un parell de dies amb col·legues de pro-

fessió catalans i d’arreu, fer pinya, establir vincles 

i sinèrgies, fer networking i assistir a workshops. 

Mostrar els  
coneixements

A banda del programa oficial, el programa lliure 

oferirà la possibilitat a qui ho vulgui d’assistir, el 

dissabte deia 5 de maig, a les defenses de pòsters 

o comunicacions lliures sobre estudis clínics, revi-

sions sistemàtiques o presentació de casos clínics, 

treballs que prèviament han estat seleccionats pel 

comitè científic de l’FTP18.

L’escenari ideal

El Centre de Convencions Internacional de Barce-

lona, a tocar del Fòrum i del front marítim, resulta 

l’escenari ideal: hi haurà fins a divuit sales oferint 

ponències i masterclass. 
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El bon nivell de la  
Fisioteràpia catalana

Catalunya i els seus professionals de la Fisioterà-

pia es mereixien un congrés d’aquestes caracterís-

tiques. L’objectiu és ser altaveu del bon nivell de la 

Fisioteràpia catalana. 

Més enllà dels dos dies  
de l’FTP18

Els dies anteriors i posteriors al Congrés, s’apro-

fitarà la presència d’alguns dels experts perquè 

imparteixin cursos intensius, d’una o dues jor-

nades. El Congrés anirà més enllà del Congrés, 

aprofiteu-ho! 

Us hi animeu?
Inscripcions a:

www.ftp18.cat

novembre-desembre 2017  9
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PERSONATGE

intentarem que hi hagi un programa 

d’activitat física terapèutica a l’exterior 

dirigida a la població, buscant siner-

gies entre fundacions, associacions, 

entitats… Volem escoltar fisioterapeu-

tes de referència i també volem ser l’al-

taveu de la Fisioteràpia catalana, per 

això hem convidat universitats catala-

nes i societats científiques. Finalment, 

també hem volgut oferir un espai a tots 

aquells que treballen en projectes de 

cooperació perquè la Fisioteràpia pu-

gui arribar a tothom.

on donar veu a tots els fisioterapeutes 

que vulguin estar-hi presents, ja sigui 

presentant els seus treballs mitjançant 

comunicacions lliures o pòsters, par-

ticipant en una convocatòria per un 

premi a un projecte, mostrant línies 

de negoci innovadores o participant al 

networking o la fira comercial exposant 

els seus productes. Trobàvem, també, 

que calia mostrar a la societat la nos-

tra professió, en tota la seva comple-

xitat i riquesa i en tots els vessants en 

què pot ajudar a la comunitat. També 

D’on va sorgir la idea?

La Junta de Govern teníem clara la ne-

cessitat de reunir i donar veu i ressò a 

tota la professió, treballin en l’àmbit 

que treballin, per així poder aprendre 

uns dels altres; que ens permeti com-

partir experiències, que ens perme-

ti avançar personalment i col·lectiva 

i crear sinergies entre tots que facin 

avançar la nostra professió i puguin 

obrir noves línies de treball, investiga-

ció i innovació. Volíem trobar un espai 

Diplomada en Fisioteràpia, Postgrau en Os-
teopatia el 1999 i llicenciada en Comunicació 
Audiovisual, Rodríguez és una de les impul-
sores de l’FTP18 (I Congrés Internacional de 
Fisioteràpia del CFC) des del primer moment.

Posar la Fisioteràpia catalana al mapa del món 
i, al mateix temps, escoltar tot el que poden 
compartir amb nosaltres els experts d’arreu, 
així com reunir sota un mateix congrés tots els 
àmbits d’aquesta disciplina, són alguns dels 
principals reptes a què aspira l’FTP18.

“L’oferta del congrés serà tan àmplia que tots 
els fisioterapeutes podran fer-se’l a mida”

Mònica Rodríguez Bagó, vicedegana del CFC
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És un repte organitzatiu enorme.

La feina ha estat, està sent i serà com-

plexa. És un congrés al qual hi podran 

assistir 1.500 fisioterapeutes i estudiants 

de Fisioteràpia. Funcionaran al mateix 

moment 18 sales. S’hi parlarà de tots 

els àmbits de la Fisioteràpia. Hi haurà 

més de 70 ponents, fet que implica 

gestionar agendes, allotjaments, viat-

ges, comunicació... Hi haurà una gran 

diversitat d’activitats: ponències, mas-

terclass, pòsters, comunicacions lliures 

o networking; fet que comporta una 

important tasca de coordinació on esta-

ran implicades moltes persones. També 

la fira comercial, on hi tindran cabuda 

nombrosos expositors i tot un espai on 

s’hi realitzaran workshops, implica un 

novembre-desembre 2017  11



PERSONATGE

repte organitzatiu molt important. Tot 

el personal, comissions, voluntaris i Jun-

ta estan implicats en aquest projecte. 

Les comissions, grups de treball, socie-

tats científiques, l’assessor científic del 

Col·legi i experts en diferents àmbits, 

han estat els encarregats de proposar 

ponents. Els moderadors seran mem-

bres de les comissions, seccions i d’al-

tres fisioterapeutes que s’han ofert per 

fer de moderadors. La veritat és que el 

personal del Col·legi està fent un gran 

esforç per tirar endavant aquest projec-

te: està realitzant tota la feina logística, 

de control d’espais, de comunicació i 

de coordinació del programa científic, 

de la fira i de les activitats pre i post 

congrés. També hem demanat suport 

a les universitats perquè els estudiants 

puguin venir a fer de voluntaris i puguin 

gaudir de les ponències i masterclass 

que oferirem i viure, des de dins, un 

congrés d’aquestes característiques. 

Hi ha altres congressos d’aquesta 

magnitud al món?

Exactament com aquest, no. Ens hem 

inspirat en el format del de la WCPT, la 

IFOMPT o l’APTA, però sense arribar a 

ser de la seva magnitud.

Què els diries als col·legiats que enca-

ra s’estiguin pensant d’inscriure-s’hi?

Aquest congrés està bonificat al 100% 

per als col·legiats catalans, no volem 

que l’impediment sigui l’econòmic. 

D’altra banda, també m’agradaria dir-

los que hem programat un congrés amb 

un ventall molt ampli perquè tots els 

fisioterapeutes, treballin en l’àmbit que 

treballin, puguin fer-se’l a mida. Cadas-

cú farà el seu congrés. Les entrades a les 

ponències són lliures i podem anar a les 

que més ens interessin; les masterclass i 

networking seran previ registre. També 

volem escoltar la vostra veu i els vostres 

projectes, per això us animem a què par-

ticipeu presentant projectes per al premi 

a la innovació, participeu del networking 

o presenteu comunicacions lliures i pòs-

ters. És el congrés de tots i per a tots. 

Per si tot això fos poc, també hi haurà 

cursos abans i després del congrés.

Quins ponents destacaries?

La veritat és que tots són molt interes-

sants; segons a l’àmbit que es dediqui 

cada fisioterapeuta trobarà més inte-

ressants uns ponents o unes master-

class que d’altres. Mireu atentament 

el programa i feu-vos-el vostre. No 

oblideu que també hi haurà ponències 

sobre gestió que poden ésser molt in-

teressants per si teniu en ment muntar 

una empresa, o apuntar-vos al networ-

king per establir sinergies comercials.

També hi haurà la possibilitat de fer 

networking?

Sí. Promourem una xarxa laboral de 

contactes per tal d’oferir als fisio-

terapeutes la possibilitat d’establir 

col·laboracions entre ells o amb altres 

professionals, per acabar obtenint un 

benefici mutu. Es generarà a cada par-

ticipant una agenda personalitzada. 

Els objectius són que es realitzin entre-

vistes de qualitat pels seus interessos 

comuns, que s’obtinguin nous contac-

tes per ampliar el negoci de cadascú 

i desenvolupar nous projectes amb 

empresaris i associacions empresarials.

La fira comercial serà una oportunitat 

per a les marques professionals de do-

nar-se a conèixer i per als fisioterapeu-

tes per descobrir nous productes. 

Hem volgut fer una fira comercial per 

donar a conèixer els productes que hi 

ha al mercat i que companys fisiotera-

peutes puguin mostrar productes, apli-

cacions, cursos. Està previst disposar 

d’uns 800 m2 d’exposició que puguin 

encabir 38 estands. Una part de la fira 

estarà ubicada a la zona on es faran les 

masterclass, mentre l’altra part de la 

fira, que inclou l’espai on es faran els 

workshops, estarà ubicada en un espai 

alternatiu, per tal de facilitar les presen-

tacions i el networking.

En els últims anys, hem presenciat el 

naixement de noves eines i tecnolo-

gies en el món de la salut, també tin-

dran cabuda en aquest congrés?

Hi haurà ponents que, en el món de 

la Fisioteràpia, ens presentaran noves 

eines i tecnologies que estan utilitzant, 

investigant i validant, que permetran 

mostrar nous camins i alternatives en 

els tractaments. També hem volgut 

apostar en aquest esdeveniment, per 

ponents que incentivin la I+D+i en Fi-

sioteràpia com a sortida professional. 

Per promocionar la I+D+i hem creat 

un premi per a projectes innovadors, 

per ajudar els fisioterapeutes en el seu 

desenvolupament. Esperem que la 

promoció de la I+D+i pugui incentivar, 

a mig termini, iniciatives professionals 

que generin teixit empresarial pro-

ductiu, així com la millora de les con-

dicions de salut de les persones que, 

en definitiva, és pel que tots estem en 

aquesta professió.
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Inscripcions a www.ftp18.cat

4 i 5 de maig de 2018
Centre Convencions Internacional 

de Barcelona (CCIB - Fòrum)

http://www.ftp18.cat


A FONS

La Fisioteràpia també és una 
bona eina per tractar trastorns i 
addiccions, a la Clínica Galatea
Quan un professional sanitari entra com a 
pacient a la Clínica Galatea per ser tractat 
d’un trastorn mental o una addicció, el 
rep un equip de professionals expert en 
psiquiatria i psicoteràpia. I també un 
fisioterapeuta, Ramon Compte, col·legiat 
del CFC, la tasca principal del qual és 
l’educació en l’exercici físic pel seu “alt 
valor terapèutic”. 
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Compte explica que “molts pacients 

fa temps que han perdut l’hàbit de 

fer exercici regularment” i que, preci-

sament, la seva feina és “estimular-los 

perquè recuperin o incorporin l’activitat 

física com un hàbit de vida saludable”. 

Segons Compte, que dirigeix dues ses-

sions setmanals d’activitat física a la Clí-

nica Galatea, es tracta que els pacients 

“descobreixin o redescobreixin les bo-

nes sensacions i el benestar que com-

porta fer exercici: que tornin a sentir el 

seu cos i s’hi reconciliïn”.

Creada l’any 2001 pel Consell de Col·le-

gis de Metges de Catalunya, arran del 

Programa d'Atenció al Metge Malalt, la 

Clínica Galatea atén professionals de la 

medicina, la infermeria, la veterinària, la 

farmàcia, la psicologia, l’odontologia, 

el treball social i, des d’aquest octubre, 

amb la posada en marxa del Programa 

AFÍ del CFC (https://goo.gl/fkvDF3), 

també atén fisioterapeutes. 

S’hi tracten addiccions, trastorns men-

tals, estrès, depressions i burnouts, 

entre d’altres, amb l’objectiu de vetllar 

per la salut mental dels professionals 

sanitaris i amb el convenciment que 

fent-ho s’està vetllant també per l’aten-

ció que acaben rebent els ciutadans.

El Programa AFÍ està pensat perquè 

tots els col·legiats que ho sol·licitin pu-

guin rebre, amb tota confidencialitat i 

gratuïtament, els serveis que ofereix la 

Fundació Galatea. 

Només cal trucar al 93 567 88 56 o en-

viar un correu electrònic a  fgalatea@

fgalatea.org, on atenen els col·legiats 

amb total confidencialitat, sense infor-

mar ni al Col·legi ni a l’empresa (en cas 

que treballin per altri).

Compte insisteix que “l’activitat física 

ajuda a alliberar endorfines i afavoreix 

la interconnexió neuronal” i recor-

da que fer exercici ens fa sentir millor 

“perquè incideix en el sistema neuro-

musculoesquelètic, estimula el sistema 

cardiorespiratori i el sistema propio-

ceptiu, i millora l’esquema corporal”. 

Per tot això, que no és poc, el fisiote-

rapeuta té clar que educar o reeducar 

els pacients en l’activitat física és apor-

tar-los “una eina terapèutica i un hàbit 

saludable per a la seva nova vida un 

cop surten de la Clínica”.

“Són molts els professionals que pa-

teixen algun tipus de trastorn mental 

o addicció i que ho fan en silenci, amb 

les possibles afectacions sobre la seva 

feina i, per tant, sobre els seus pacients, 

que això comporta”, diu Compte. 

“Per tant crec que és un encert, que el 

Col·legi de Fisioterapeutes hagi decidit 

posar a l’abast del tots els col·legiats 

els serveis de la Clínica Galatea, a tra-

vés del Programa AFÍ”, conclou.
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ARTICLE CIENTÍFIC

Resum
Fonament i objectiu: El limfedema se-

cundari és una de les complicacions 

més comunes després de cirurgia de 

càncer de mama. L’objectiu del present 

treball va ser analitzar l’eficàcia de la 

ortesi elàstica de contenció i drenatge 

limfàtic manual en la prevenció del lim-

fedema de membre superior secundari 

a mastectomia.

Pacients i mètode: Es va realitzar un 

estudi experimental amb grup control. 

Es van assignar de forma aleatòria 48 

pacients a grup experimental (ortesi 

elàstica de contenció i drenatge lim-

fàtic manual) i grup control (mesures 

posturals). Les dimensions de l’estudi 

van ser la qualitat de vida, composi-

ció corporal, temperatura, valoració 

funcional d’espatlla, dolor i volum del 

membre. Les avaluacions es van realit-

zar en el moment basal i en acabar els 

8 mesos d’intervenció.

Resultats: Finalitzat el període d’inter-

venció, en el grup experimental es van 

trobar diferències significatives (p <0,05) 

en la qualitat de vida, aigua extracel·lu-

lar, valoració funcional i volum del mem-

bre del costat mastectomitzat.

Conclusions: L’aplicació de l’ortesi elàs-

tica de contenció i el drenatge limfàtic 

manual contribueix a prevenir el limfe-

dema secundari després de cirurgia de 

càncer de mama, millorant la qualitat 

de vida d’aquestes pacients.

Prevenció de limfedema després de cirurgia  
del càncer de mama mitjançant ortesi elàstica  
de contenció i drenatge limfàtic manual:  
assaig clínic aleatoritzat

Adelaida María Castro-Sáncheza,*, Carmen Moreno-Lorenzob,  
Guillermo A. Matarán-Peñarrochac, María Encarnación Aguilar-Ferrándizb,  
Isabel Almagro-Céspedesd, Juan Anaya-Ojedae

a Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, Facultat de Ciències de la Salut, Universidad de Almería, Almeria, Espanya
b Departament de Fisioteràpia, Universidad de Granada, Granada, Espanya
c Districte Sanitari Màlaga-Nord, Servei Andalús de Salut, Málaga, Espanya
d Centre Geriàtric Especialitzat, Granada, Espanya
e Clínica Neurològica Fidyan Neurocenter, Granada, Espanya

Paraules clau: Limfedema. Càncer de mama. Prevenció. Ortesi. Assaig clínic aleatoritzat.

2010 Elsevier Espanya, SL. Tots els drets reservats.
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NOSALTRES

Unes tres-centes persones van assistir a 

la Jornada de Fisioteràpia de l’Esport, 

organitzada pel Col·legi de Fisiotera-

peutes de Catalunya (CFC) al Campus 

de la UPF de la Ciutadella, que va re-

unir experts fisioterapeutes, trauma-

tòlegs, podòlegs i metges de l’esport.

Constatat que any rere any creix el 

nombre de persones que practiquen 

esport, ja sigui de forma amateur per 

fer salut o professionalment en clubs o 

gimnasos, el CFC va promoure aquesta 

jornada perquè ponents i assistents tin-

guessin l’ocasió de compartir coneixe-

ments, experiències i metodologies.

Els fisioterapeutes són els professionals 

sanitaris més ben preparats tant per 

tractar les lesions que puguin derivar-se 

de la pràctica habitual de qualsevol es-

port com per assessorar i planificar els 

exercicis més adients per evitar-les.

Tal i com dèiem en un vídeo-consell 

recentment, abans de començar a rea-

litzar una activitat física amb assiduïtat 

caldria exposar-li el cas al fisioterapeu-

ta de confiança, que farà una valora-

ció musculoesquelètica i determinarà 

com es troba la persona articularment 

i muscularment. 

Ple absolut a la Jornada de Fisioteràpia de l’Esport

Els fisioterapeutes poden també orien-

tar sobre quina podria ser l’activitat físi-

ca, esport o disciplina més adequada a 

cada persona i avaluar si s’està en con-

dicions òptimes per realitzar-la o si cal 

un tractament previ. 

I finalment agrair a l’empresa Hitachi el 

patrocini del coffee break i dir-vos que 

ja teniu disponibles al nostre canal Fi-

siotv.cat els vídeos de totes les ponèn-

cies de la Jornada, incloses la presenta-

ció i la cloenda.
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NOSALTRES

Més de 100 persones, la meitat de les 

quals fisioterapeutes col·legiades, van 

córrer el diumenge 26 de novembre al 

matí a Sitges la CURSA DiFT, una cursa 

popular solidària amb les ONG Fisios 

Mundi i Al Agua Sin Limitaciones, amb 

què el Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya (CFC) culminava els actes de 

celebració del Dia de la Fisioteràpia 

del 2017.

El circuit era circular i pla, al llarg del 

front marítim sitgetà, i oferia la pos-

sibilitat de competir en dues distàn-

cies, 5K i 10K, així com una prova in-

fantil d’1K.

Miguel Pardo i Victoria Tamayo,  

els més ràpids en 5K

Entre els participants fisioterapeutes 

col·legiats a la prova dels 5K, el més 

ràpid va ser Miguel Pardo (20:55), se-

guit per Ricard Montané (22:54) i Manel 

Mejías (26:52); mentre que en dones, 

la més ràpida va ser Victoria Tamayo 

(26:25), seguida per Mònica Rodríguez 

(27:49) i Rocío Crespo (28:25). 

Jordi Massana i Anna Orozco,  

els més ràpids en 10K

Pel que fa a la prova llarga, els 10K, els 

fisioterapeutes col·legiats més ràpids 

van ser Jordi Massana (37:20), seguit 

per Victor Millán (38:18) i Rafa Cabes-

tany (41:45); mentre que en dones, la 

més ràpida va ser Anna Orozco (42:11), 

seguida per Sara Martín (49:06) i Irati 

Azkargorta (49:48). 

La cursa infantil, no competitiva, amb 

una distància d’un quilòmetre i pen-

sada especialment per animar a fer 

esport als més menuts, va ser a les 9h, 

Més de 100 persones, a la Cursa DiFT a Sitges

mentre que el tret de sortida dels 5K i 

10K va ser a les 9.30h. 

Els 10 euros de l'import de les inscrip-

cions es destinaran íntegrament a les 

ONG Al Agua Sin Limitaciones i a Fisios 

Mundi, meitat i meitat.

Tots els participants van rebre una sa-

marreta tècnica commemorativa i una 

bossa del corredor amb regals dels 

patrocinadors col·laboradors: Caldos 

Aneto, Fisiocrem i Wala. 

El 8 de setembre, Dia Internacional de 

la Fisioteràpia, es commemora la crea-

ció l’any 1951 de la World Confedera-

tion for Physical Therapy, l’organització 

que agrupa entitats de representació 

dels professionals de la Fisioteràpia 

arreu del món.

Des de fa uns quants anys, el CFC ce-

lebra el seu particular Dia de la Fisio-

teràpia (DiFT) amb activitats comme-

moratives arreu del territori, que van 

més enllà del 8 de setembre. Enguany 

s’han celebrat el 30 de setembre (Gi-

rona), el 21 d’octubre (Lleida) i el 5 de 

novembre (Reus), i el 26 de novembre 

a Sitges.
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El Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya ha publicat el reportatge “Fisio-

teràpia del Sòl Pelvià”, al canal FisioTv.

cat, que resumeix en tres minuts la tas-

ca que duen a terme les responsables 

de la Comissió de Sòl Pelvià del CFC 

amb persones que pateixen algun tipus 

de disfunció del sòl pelvià o que volen 

fer-hi un treball de prevenció.

No tothom sap què és el sòl pelvià: 

és una denominació anatòmica que 

no forma part del nostre vocabulari 

habitual. En canvi, tothom sap que hi 

ha persones, sobretot dones, tot i que 

també hi ha homes, que els costa con-

trolar els esfínters. És una disfunció 

“Fisioteràpia del Sòl Pelvià”, nou vídeo al canal FisioTv.cat

molt seriosa, que es pot solucionar, en 

mans de professionals.

El sòl pelvià és un sistema format per 

músculs i altres tipus de teixits que sos-

té les vísceres que tenim a l’abdomen 

perquè no caiguin i que controla els es-

fínters per evitar escapaments. També 

té una funció especial en la sexualitat 

i la reproducció. Per això tenir-ne cura 

és indispensable per gaudir d’una bona 

salut i qualitat de vida. 

El tractament del sòl pelvià, que les 

membres de la Comissió expliquen 

amb tot detall en el vídeo, és absolu-

tament indolor, es pot dur a terme tant 

en sessions individuals com grupals, 

i resulta beneficiós per a persones de 

qualsevol edat i sexe.

En cas que algú pensi que pot es-

tar patint algun tipus de disfunció en 

aquesta zona del cos, des de la Comis-

sió de Sòl Pelvià del CFC recomanen 

consultar el metge o fisioterapeuta ex-

pert de confiança.
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NOSALTRES

L’envelliment de la població és una rea-

litat. Cada dia són més els cuidadors 

que tenen cura de la gent gran i, en-

cara que sembli una paradoxa, aquests 

cuidadors també s’han de cuidar. 

Aquest és el tema del vídeo-consell 

del mes de novembre, “Precaucions 

per als cuidadors”, publicat al canal 

Fisiotv.cat i inclòs en la campanya ’12 

mesos, 12 consells de salut’ en què 

participa el CFC.

Molt sovint són cuidadors no profes-

sionals que desconeixen la importància 

d’una higiene postural adequada, cosa 

que pot repercutir negativament en el 

malalt. Cal conèixer, per exemple, els 

Tenir cura dels cuidadors també ajuda els malalts

factors de risc que poden posar en pe-

rill la columna vertebral, que és el pilar 

central del nostre cos. 

El vídeo-consell parla també de com 

manejar càrregues pesades correcta-

ment o de com aixecar una persona 

sense prendre mal: mantindrem l’es-

quena recta i flexionarem els genolls 

per aprofitar la força de la musculatura 

de les cames.

També s’insisteix en que cal mantenir 

un bon estat de salut per poder cuidar 

millor les persones al nostre càrrec. Una 

dieta equilibrada, descans i bona una 

rutina d’exercici físic ens ajudaran a 

mantenir-nos sans i en forma. 

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.

L’Assessoria Jurídica del CFC adver-

teix als col·legiats que, segons la Llei 

Orgànica 15/1999 de protecció de da-

des de caràcter personal, no es poden 

cedir dades personals de pacients a 

tercers sense el consentiment exprés 

dels pacients. 

El CFC adverteix als col·legiats que no es poden cedir dades personals de pacients a tercers

Aquest advertiment sorgeix del fet que 

darrerament el CFC ha detectat empre-

ses distribuïdores de material terapèutic 

i aparells de tractament fisioterapèutic, 

que sol·liciten a fisioterapeutes col·le-

giats la cessió de dades dels seus pa-

cients per endegar campanyes de venda.

El passat 30 d'octubre, la degana de la 

Facultat de Ciències de la Salut Blan-

querna-URL, Dra. Conxita Mestres, i el 

degà del Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya, Sr. Manel Domingo, van 

signar un acord de col·laboració.

L’objectiu del present conveni és pro-

moure accions destinades a millorar la 

El CFC i Blanquerna Salut signen un conveni de col·laboració

salut de la població, concretament la 

formació específica de fisioterapeutes. 

També es preveu la difusió d'àmbits 

de desenvolupament professional, la 

realització de projectes de recerca, així 

com les accions destinades a millorar 

les condicions de l'exercici professional 

dels fisioterapeutes i dels entorns labo-

rals en els quals es desenvolupa.

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

Per tot això, l’Assessoria Jurídica del 

CFC insisteix que el règim sancio-

nador que estipula la Llei Orgànica 

15/1999 de protecció de dades de 

caràcter personal és dur i que les san-

cions als infractors poden arribar als 

sis mil euros.
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El Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-

talunya ha publicat en català la 14a 

Revista Científica del CFC, que inclou 

articles originals, traduccions i resums 

d’articles, metodologia de recerca, 

pòsters, resums de congressos, treballs 

finals de grau i l’agenda. 

De tot el contingut d’aquest número 

14, en destaquen els articles ‘Resultats 

de l’exercici físic en supervivents de 

càncer de mama’ i ‘Tractament fascial 

en l’esport. Revisió bibliogràfica’. L’edi-

torial ‘L’evidència científica i l’art de la 

Fisioteràpia. Són compatibles?’ la signa 

Ramon Aiguadé, tresorer del CFC i edi-

tor de la publicació. 

Publicada la 14a Revista Científica del CFC

Properament es publicaran les versions 

en castellà i en anglès amb l'objectiu 

d'aconseguir un major impacte fora de 

Catalunya i convertir la Revista Cientí-

fica del CFC en un referent científic de 

tots els professionals de la Salut.

Els col·legiats que ho desitgin poden 

col·laborar amb la Revista científica del 

CFC, amb articles científics originals, 

resums d'articles, esdeveniments cientí-

fics, pòsters, comunicacions, comentaris 

crítics de llibres o reports d’experièn-

cies, casos clínics, etc. El correu elec-

trònic de contacte és revistacientifica@

fisioterapeutes.cat

Número XIV. Novembre 2017

ACTUALITZACIONS
EN FISIOTERÀPIA
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NOSALTRES

El diumenge 5 de novembre es va cele-

brar a Reus el Dia de la Fisioteràpia 2017 

de la província de Tarragona. L'activitat 

constà d'una caminada saludable de 

2 km per la ciutat de Reus i tres tallers 

d'exercici terapèutic a l'arribada. La parti-

cipació va ser molt elevada, atès que vam 

comptar amb 126 adults i nens. Tots ells 

van fer possible el Dia de la Fisioteràpia.

La caminada tenia la seva sortida a la 

plaça de les Peixateries Velles de Reus, 

on s'entregava la samarreta i bossa del 

DiFT, així com un carnet de la caminada 

per als nens (en aquest s'hi havien de 

col·locar 4 segells que s'anaven trobant 

pel recorregut). 

La Secció de Tarragona celebra el DiFT 2017 amb una caminada saludable 
i tallers d’exercici terapèutic

A l'arribada, els participants podien 

gaudir d'un esmorzar saludable a base 

d'entrepans, fruita, sucs i aigües. I des-

prés de fer passar la gana i recuperar 

forces es van iniciar els tallers d'exerci-

ci terapèutic a l'aire lliure, aprofitant el 

bon dia que feia a la ciutat.

La zona de tallers estava dividida en 

dues grans àrees: adults, on es van rea-

litzar els tallers d'Abdominals suaus per 

part de Blanca Solé, Gimnàstica abdo-

minal hipopressiva per Óscar Marín i 

Menys zapping i més gym per Noema 

Pérez i Cristina Adillón. A la de nens es 

va fer un taller de Psicomotricitat con-

duït per l’Eva Hernando, un d'Estira-

ments d'esquena amb la Núria Raspall 

i El peu equilibrista per Anna Masoni i 

Tania López.

Secció Territorial de Tarragona

El passat 25 d’octubre de 2017 es va 

publicar al BOE la Llei 6/2017, de 24 

d’octubre, de reformes urgents del tre-

ball autònom, les principals novetats 

de la qual us resumim tot seguit. 

• Ampliació de la tarifa plana de 

50 euros, que passa de sis a dot-

ze mesos (en altes a partir de l’1 

de gener 2018), i es redueix a dos 

anys el termini de no cotització al 

RETA per poder accedir a la ta-

rifa plana. En cas d’haver gaudit 

d’una tarifa plana anteriorment, 

el període és de tres anys.

• Possibilitat de donar-te d’alta i 

baixa fins a tres cops l’any, pagant 

pels dies donats d’alta i dins del 

període d’un any (a partir del ge-

ner de 2018).

Hi ha novetats en la normativa d’autònoms

• Millores i bonificacions a tre-

balladores autònomes després 

de períodes de maternitat, així 

com per la cura de menors de 

12 anys.

• Possibilitat de modificar la base 

de cotització de la Seguretat So-

cial quatre cops l’any (a partir del 

gener de 2018).

• Pagament d’un recàrrec del 10% 

en cas de pagar la quota d’autò-

nom fora de termini i durant el 

primer mes posterior (a partir del 

gener de 2018). 

• Possibilitat d’accedir al 100% de 

la jubilació sempre que es con-

tracti un treballador per compte 

aliè en règim general.

• Bonificacions en cas de contrac-

tar familiars fins a segon grau 

amb contractes indefinits.

• Són despeses deduïbles les des-

peses en restaurants, si es paguen 

per mitjà electrònic amb els límits 

de la “despesa de manutenció” 

establerta per als treballadors per 

compte aliè.

• Es clarifica la despesa deduïble 

dels subministraments del autò-

noms que tenen una part del seu 

domicili habitual com a centre de 

treball de l’activitat.
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El 14 d’octubre es va dur a terme la 

conferència Fisioteràpia en el running, 

a càrrec d’Albert Massó, cap de fisio-

terapeutes d'SportCat i especialista en 

Fisioteràpia esportiva i readaptació a 

l'esforç, que va parlar de la importàn-

cia de saber escollir el calçat adequat 

per tal de prevenir lesions a l’hora 

d'anar a córrer. 

També va destacar la importància del 

treball multidisciplinari per tal de cobrir 

Conferència de Fisioteràpia en el running, a Platja d’Aro

totes les necessitats per a tot esportista 

(podologia, nutricionista, metge, fisio-

terapeuta, entrenador personal, etc.). 

Va donar alguna pinzellada sobre com 

portar un pla d'entrenament, com va-

lorar els corredors i com fer les explo-

racions tant en estàtic com en dinàmic, 

tot aconsellant-nos diverses apps que 

avui dia s'utilitzen i que ens poden fa-

cilitar les valoracions. Finalment ens va 

mostrar els diferents tipus de petjada 

i quines són les lesions més freqüents 

per a cada una de elles, com preve-

nir-les i, un cop instaurades, com trac-

tar-les i evitar que hi hagi recidives.

Secció Territorial de Girona

El passat dissabte, 20 d’octubre, el 

CAP Catalunya de Tarragona va aco-

llir el Seminari tècnic “Prevenció de 

caigudes” impartit per Roger Gómez, 

fisioterapeuta especialista en geronto-

logia i dispositius de suport, i propie-

tari de Quvitec.  

Els objectius del seminari foren re-

conèixer la importància del coneixe-

ment biomecànic de la sedestació i les 

transferències, aprendre quins són els 

Tarragona organitza el Seminari tècnic de Prevenció de caigudes

darrers dispositius de suport disponi-

bles i les seves indicacions i debatre so-

bre l’existència de la tendència anome-

nada “Contencions 0”. A més a més, 

es creà un espai de debat amb alguns 

casos clínics i les possibles solucions; 

així com se’ns va donar a conèixer for-

macions i bibliografia del camp. 

Tot i ser un seminari bàsicament teòric, 

es pogueren veure alguns casos pràc-

tics en foto i se’n va debatre d’altres. 

Des de la Secció Territorial de Tarrago-

na volem agrair la formació facilitada 

per Roger Gómez, així com la seva de-

dicació i interacció amb els assistents, 

i també la participació dels col·legiats. 

Va ser molt profitós i aplicable per a 

tots ells. Esperem poder seguir gaudint 

d'aquestes exitoses propostes formati-

ves que ajuden a enriquir el nostre dia 

a dia professional.

Secció Territorial de Tarragona

El passat dissabte 30 de setembre, la 

Secció Territorial de Lleida del CFC va 

realitzar el Seminari de Reprogramació 

abdominal a la Universitat de Lleida. 

Va ser un Seminari teòrico-pràctic de 

tres hores de durada, en el qual vam 

poder gaudir d’una formació bàsica de 

treball abdominal per a la millora de 

la sinergia abdominoperineal que ens 

Lleida organitza un Seminari de Reprogramació abdominal

serveixi per establir, amb els nostres 

pacients, un treball integral, tant des 

de la vessant preventiva com terapèu-

tica. També vam aprendre a dissenyar 

exercicis per integrar el treball dels ab-

dominals en les AVD amb el propòsit 

de fer un treball preventiu i terapèutic 

del sol pelvià.

Secció Territorial de Lleida
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NOSALTRES

El passat dijous 30 de novembre es 

va celebrar, a Lleida, la V Torronada 

– Col·loqui de la Secció Territorial de 

Lleida, on hi van assistir tant col·legiats 

com estudiants de Fisioteràpia de la 

UdL, sent un total d’unes 70 persones. 

La Torronada es va iniciar amb la con-

ferència “Humanisme i cooperació. 

Una altra dimensió de la Fisioteràpia" 

a càrrec de la Dra. Carme Campoy, di-

plomada en Fisioteràpia per l’Escola 

Universitària Gimbernat, llicenciada 

en Antropologia per la UNED, màs-

ter universitari en Desenvolupament 

i Cooperació Internacional i doctora 

en Antropologia mèdica amb la tesi 

doctoral: “Discapacidad y «fisiotera-

pia» tradicional en África Oeste”, em-

marcada en l’àmbit de l’Antropologia 

Mèdica y la Cooperació per al Desen-

volupament.  La Sra. Campoy, actual-

ment, realitza la funció de coordinació 

del Servei de Rehabilitació de Gestió 

de Serveis Sanitaris a la població de 

la Regió Sanitària de Lleida. És coor-

dinadora de la UHE de Fibromiàlgia y 

SDM de Fatiga Crònica de l’Hospital 

de Santa María, GSS, Lleida, realitza 

V Torronada-Col·loqui de la Secció Territorial de Lleida

també tasques assistencials com a fi-

sioterapeuta i imparteix classes com 

a professora associada al Grau de Fi-

sioteràpia de la Universitat de Lleida. 

A més, el passat mes de setembre va 

ser guardonada pel CFC amb el Premi 

Fisioterapeuta de l’Any 2017. 

Durant la seva intervenció va posar 

l´accent en la importància de la relació 

d´ajut i l´aliança terapèutica entre el 

professional sanitari i el pacient, indi-

vidus en situació de vulnerabilitat. Va 

destacar les diferents dimensions de la 

malaltia, com a fenomen no només fí-

sic sinó també psicològic i social, con-

vidant a explorar la medicina basada 

en la narrativa o medicina basada en 

narracions, moviment liderat per met-

ges que pretenen revisar els seus mo-

dels professionals, tenint en compte la 

seva pràctica assistencial, tant com les 

experiències dels pacients. Destacant, 

al finalitzar, l´ampli camp de treball del 

que disposa la Fisioteràpia en l´àmbit 

de la cooperació al 3r i 4t món, com-

partint diversos projectes en els quals 

actualment treballa i als quals va con-

vidar els assistents a sumar-s’hi.

Posteriorment es va realitzar un sor-

teig entre tots els col·legiats que van 

assistir a l’acte d’un val de 100€ de 

descompte en qualsevol curs del CFC 

per al proper any 2018. Va resultar 

guanyadora la col·legiada Ester García 

Martínez. Moltes felicitats!!!

Per concloure l’acte i com ja és tradi-

ció, es va convidar tots els assistents 

a un pica-pica, torrons i cava com a 

preàmbul de les festes nadalenques.

Secció Territorial de Lleida

El passat dia 12 de novembre es va 

celebrar la novena edició de la cursa 

"Volta a l’Estany d’Ivars i Vila-Sana". 

Aquesta cursa té la particularitat que 

el recorregut transcorre en un entorn 

inigualable, podent gaudir alhora de 

l'esport i de la natura. La cursa tenia 

tres recorreguts: 5 km (mitja volta a l’es-

tany), 10 km (una volta sencera) i un de 

7 km en cadira de rodes.

La Secció de Lleida col·labora a la Volta a l’Estany d’Ivars i Vila-Sana

Com cada any la Secció Territorial de 

Lleida del CFC va voler assistir-hi ofe-

rint el servei de Fisioteràpia a tots 

aquells corredors que ho van sol·licitar 

al llarg del matí. 

Només ens queda agrair als fisiote-

rapeutes i als estudiants del Grau de 

Fisioteràpia de la UdL que van partici-

par-hi, la seva col·laboració. Secció Territorial de Lleida
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El passat 7 d’octubre la Secció Territo-

rial de Lleida va tornar a col·laborar a 

la Cursa de BTT d’Agramunt, que en-

guany celebrava el 25è aniversari.

En aquesta edició de la cursa tan es-

pecial, es va comptar amb més de 800 

participants inscrits en els tres diferents 

recorreguts: 35, 60 i 75 quilòmetres. 

La Secció Territorial de Lleida va comp-

tar amb 4 fisioterapeutes que van as-

La Secció Territorial de Lleida participa a la  
XXV Cursa de BTT Transiscar d’Agramunt

sistir un gran nombre de ciclistes amb 

estiraments musculars i massatges de 

descàrrega, sobretot a nivell d’EI.

La valoració és molt positiva. Va ser un 

bon esdeveniment esportiu i una gran 

festa del ciclisme! A més, una molt bona 

manera de difondre la importància de 

la  Fisioteràpia en el món esportiu.

Secció Territorial de Lleida
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QUI ÉS QUI

Qui soc? 

Soc el Sergi Lucas i ja fa mes de 20 anys 

que soc fisioterapeuta. El temps passa 

ben ràpid especialment quan t’ho pas-

ses bé amb el que fas. He tingut la sort 

de compartir la meva feina amb fisio-

terapeutes i altres professionals de la 

salut que sempre m’han transmès la 

importància de l’especialització i la for-

mació continuada. Ara soc jo el que in-

tento transmetre això mateix als meus 

companys més joves. La meva formació 

post ‘fisio’ ha estat molt diversa al llarg 

d’aquests anys, però sempre m’agrada 

remarcar la importància de l’experièn-

cia clínica, del treball diari i del contac-

te amb el pacient.

Tot i que el món laboral actual no és 

fàcil, crec que la nostra professió té un 

valor afegit assistencial únic.

La meva vida brolla Fisioteràpia per 

tots costats, però res no seria possible 

sense la meva  família. La meva dona, 

la Rocío, i els dos menuts de la casa, el 

Martí i la Daniela, són el motor del meu 

dia a dia.

Què faig?

Actualment dirigeixo el meu centre de 

Fisioteràpia i osteopatia on treballem 4 

fisioterapeutes i, des de fa alguns anys, 

som un centre especialitzat en el trac-

tament de l’equilibri, la inestabilitat i 

el vertigen. Considero que és un camp 

apassionant i de vital importància per 

al fisioterapeuta. Com a especialistes 

de moviment que som, el conèixer com 

Sergi Lucas
Coordinador del Grup de Treball de Fisioteràpia Vestibular

funciona el sistema vestibular ens per-

met entendre la postura i la dinàmica 

des d’una perspectiva que, almenys jo, 

desconeixia. La reeducació vestibular 

és una competència de la Fisioterà-

pia i, al nostre país, és pràcticament 

inexistent. És per aquest motiu que la 

docència, sobretot en el camp vestibu-

lar, i la coordinació del Grup de Treball 

d’aquest àmbit ocupen el meu temps 

laboral a banda de la consulta.

Què vull fer?

En el futur més immediat i com a coordi-

nador del Grup de Treball de Fisioterà-

pia Vestibular m’agradaria, juntament 

amb els meus companys de grup, posar 

en el ‘mapa fisioteràpic’ aquesta disci-

plina i que, en un futur no molt llunyà, 

es consolidi com l’especialitat que me-

reix ser. Estem convençuts que podem 

millorar l’assistència terapèutica que es 

dona en l’actualitat al pacient vestibular 

i, en el pròxims anys, volem que creixi 

tant en quantitat com en qualitat.
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SCBF

Com ja sabeu, la Societat Catala-

no-Balear de Fisioteràpia es una so-

cietat científica sense ànim de lucre 

lligada a l’Acadèmia de les Ciències 

Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 

Balears. La seva junta està composada 

per diplomats i graduats en Fisioterà-

pia amb inquietuds i ganes de millorar 

la nostra professió.

L’objectiu principal de la Societat és 

poder gaudir de les últimes novetats en 

La Fisioteràpia en Moviment

De cares a l’any 2018, ja tenim progra-

mades les jornades i tallers, per seguir 

ampliant els nostres coneixements en 

una professió com és la Fisioteràpia, que 

està en continu moviment. Us demanem 

d’estar atents a les xarxes socials i a la 

nostra web per poder reservar plaça.

En breu obrirem les inscripcions per al 

“Taller de Dolor Crònic”, que serà a fi-

nals del mes de gener, impartit pel Sr. 

Aimar Orio i el Sr. Germán Digerolamo, 

els quals ens parlaran de l’aplicació a la 

pràctica clínica de les actualitzacions en 

aquest camp d’intervenció de la Fisio-

teràpia. El dolor crònic és un problema 

de salut que creix any rere any i al qual 

la medicina dona poca solució; és aquí 

on la Fisioteràpia té un gran ven tall 

d’eines per fer que aquests pacients 

millorin el seu estat de salut i retor-

nar-los a una vida plena.

Al febrer tindrem la Jornada de Fisio-

teràpia Respiratòria, que ens portarà 

una temàtica de la Fisioteràpia de la 

que gairebé mai es parla com és la 

patologia aguda respiratòria, amb ex-

perts en la matèria, tant en pacients 

adults com en pediatria.

Per acabar d’avançar-vos la informació del 

primer trimestre de l’any, al març repeti-

rem el “Taller de Fisioteràpia en el pacient 

vertiginós”, que tan bones sensacions ens 

va deixar aquest passat novembre.

Sense estendre’ns més; tots els mem-

bres de la junta de la Societat Catala-

no-Balear de Fisioteràpia us desitgem de 

tot cor, unes Bones Festes i un Feliç 2018.

Fins l’any que ve!!!

tots els camps d’actuació que engloba 

la Fisioteràpia.

Una mostra d’això són les activitats 

realitzades durant aquest any, que han 

estat valorades molt positivament pels 

socis i assistents.

FISIOTERÀPIA 
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DOLOR PÈLVIC

FISIOTERÀPIA 
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MONOGRÀFIC  
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FISIOTERÀPIA 
TRAUMATOLÒGICA

TENDINOPATIES

CIRURGIA  
PROTÈSICA

2017

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
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CLUB CFC

Soc fisioterapeuta, però de petit volia ser com Indiana Jones... viure mil aventures, 

descobrir tombes sagrades o el Sant Greal, i això sí, que fos a la ciutat de Petra. 

Viatgem a Jordània, destí per gaudir de la cultura, l’aventura i el benestar. A més, 

veurem una de les set meravelles de món, la ciutat antiga de Petra i el seu tresor 

Al-Khazneh, el temple del “Canyó de la mitja Lluna”. Aquest és un dels destins 

més desitjats pels turistes de tot el món, i on et proposem descobrir la història dels 

nabateus i els déus pagans. Així doncs, agafeu una gorra, roba i sabates còmodes, 

i, com va dir Lawrence d’Aràbia: “Mai sabràs què és Petra, a no ser que la coneguis 

en persona”.

Amman, capital del Regne Hachemita serà la primera parada on coneixerem l’hos-

pitalitat de la seva gent, els seus costums, visitarem mercats o socs  de “les mil 

i una nit”, llocs històrics... i també farem un passeig per Rainbow street, un dels 

carrers més emblemàtics i concorreguts de la ciutat.

Durada del viatge: 9 dies     Dates: 19-27 agost     Sortida: Barcelona

Viatgem a JORDÀNIA
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Voleu saber com us podeu sentir surant a la mar Morta? Aquesta serà una experiència única i molt gratificant!

La mar Morta és el lloc més baix de la terra, es troba a 430 metres sota el nivell del mar i té 80 quilòmetres de llarg i 14 d’ample. 

L’alt nivell de sal i minerals la converteix en un spa natural a l’abast de tothom. 

Què deies d’aventura? Farem nit al desert de Wadi Rum!

Si voleu l’itinerari complet, si voleu un viatge que no oblidareu mai, sol·liciteu el programa a clubcfc@fisioterapeutes.cat

En 4x4 iniciarem destí cap al desert, 

que ens donarà la benvinguda amb la 

seva sorra de color vermell i un esce-

nari natural i espectacular on les tribus 

beduïnes guardaven els seus secrets...

En acabar el dia, acamparem en haimes 

privades i ens prepararem per passar la 

nit sota els estels! 

La sortida del sol la veurem muntant 

camells. Una albada que, de ben segur, 

no ens deixarà indiferents: els colors 

ataronjats, amb ocres i vermells, ens 

acompanyaran per sempre.

Per fer un bany al mar Roig, el millor és 

anar fins la ciutat d’Aqaba, on trobarem 

l’únic port de Jordània.

Navegarem per aigües cristal·lines i, si 

voleu, podrem fer esports nàutics, com 

per exemple snorkel, que ens permetrà 

descobrir unes vistes úniques de corals 

vermells, tortugues i una gran diversitat 

marina. I si el que voleu és descansar, 

ens espera un l’allotjament a un beach 

club amb un mar blau indi que enamo-

ra, ja us avisem!

Viatge organitzat per:

© Freepik
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Bon Nadal i Feliç 2018
Visita’ns a www.fisioterapeutes.cat

Contacta’ns a clubcfc@fisioterapeutes.cat

Club
CFC

© Freepik
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NOMINADA A LA MILLOR ASSEGURANÇA DE SALUT DEL MERCAT PER:

Lliure elecció de ginecòleg i pediatre amb reembossament del 80 % de les despeses segons barem.
La cobertura de pròtesis més àmplia del mercat.

Medicació i teràpies contra el càncer que altres companyies no donen.
Cobreix íntegrament la tècnica LASIK per a la cirurgia dels defectes de refracció.

Reproducció assistida i moltes més cobertures...

Descobreix tots els altres avantatges de l’assegurança per als Fisioterapeutes trucant
a la teva o� cina més propera.

presenta

Tuset, 5-11 - 08006 BARCELONA - 93 414 36 00    |    www.mgc.es   |   mgc@mgc.es - atenció al mutualista: atm@mgc.es

Granollers 93 860 02 88  |  Igualada 93 804 90 02  |  Manresa 93 875 22 54  |  Mataró 93 741 47 42  |  Sabadell 93 745 14 31  |  Sant Cugat del Vallès 93 589 78 78
Hospital General de Catalunya 93 589 08 51  |  Terrassa 93 788 27 18  |  Vic 93 881 46 44  |  Vilanova i la Geltrú 93 814 71 64  |  GIRONA 972 41 42 30

Blanes 972 35 91 11  |  Figueres 972 67 72 79  |  Olot 972 27 35 58  |  Palamós 972 31 22 86  |  LLEIDA 973 27 80 13  |  TARRAGONA 977 25 28 55  |  Reus 977 12 81 23
Tortosa 977 44 92 67  |  El Vendrell 977 15 59 80  |  PALMA DE MALLORCA 971 42 57 72  |  VALÈNCIA 96 352 45 80

DE LA SEVA ASSEGURANÇA DE SALUT



Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya  
us volem transmetre els millors desitjos 

en aquestes entranyables festes

Junta de Govern
Nadal 2017

Bon  Nadal i Feliç 2018


