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OPINIÓ

Totes les virtuts
de la Fisioteràpia
i el somni d’acabar
una marató
Mònica Rodríguez. Vicedegana

Des del Col·legi hi hem d’insistir les vegades que faci falta, també ens pertoca
fer pedagogia en aquest aspecte: la Fisioteràpia no són només massatges. I si
parlem d’esports, no són només els massatges postcompetició de recuperació o

La Fisioteràpia és també prevenció, plans de
treball a curt, mig i llarg termini, bons hàbits
posturals i, sobretot, la millor manera d’evitar
mals majors

el tractament de lesions. Recordem-ho,
la Fisioteràpia és també prevenció, plans
de treball a curt, mig i llarg termini, bons

siorunners” dirigits pels fisioterapeutes

fisioterapeutes en carrera i també és la

hàbits posturals i, sobretot, la millor ma-

col·legiats Christian Fernández, coordi-

millor manera de donar-nos a conèixer

nera d’evitar mals majors.

nador del Servei de Fisioteràpia de la

en societat: la Fisioteràpia ens ajuda a

Zurich Marató de Barcelona, i Marc Lari,

viure millor, saludablement, i, en aquest

De la mateixa manera que hem entrat

membre de la Comissió de Fisioteràpia

cas, ens pot ajudar a fer realitat el somni

al món casteller —i que no només hi

Neuromusculoesquelètica del CFC, a

d’acabar una marató.

tractem contusions després d’una cai-

qui hem entrevistat en profunditat en

guda, sinó que col·laborem a millo-

aquest número.

rar-ne la pràctica i fins i tot la tàctica,
la manera de preparar-se físicament en

Com bé diuen ells, l’any passat ja hi vam

el sentit més ampli pel repte d’aixecar

ser i l’experiència va ser meravellosa,

una torre humana— també som en el

tant que la majoria de fisiorunners del

món del córrer.

2017 repetiran. És una iniciativa pionera, les altres maratons del món no

Per això enguany hem volgut col·labo-

compten amb una equip organitzat de

rar amb la Zurich Marató de Barcelona
oferint-los

fisioterapeutes

corredors

per assistir en carrera els maratonians
que ho necessitin. La marató barcelonina celebra aquest 2018 les seves
primeres quaranta edicions, i el CFC hi
serà, representat per un equip de “fi-

La Fisioteràpia ens ajuda a viure millor,
saludablement i, en aquest cas, a fer realitat el
somni d’acabar una marató
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EL TEMA DEL MES

Algunes de les veus més
interessants del Congrés
No és fàcil triar i destacar ponents, perquè tots els experts que seran
al I Congrés Internacional de Fisioteràpia (#FTP18), que el CFC està
organitzant per als propers 4 i 5 de maig, són molt bons en el seu
àmbit i serà un plaer poder-los escoltar. Però malgrat tot, hem volgut
acostar-vos una petita selecció, que tot seguit us detallem.
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EL TEMA DEL MES

Hans Hobbelen

Roberto Cano
de la Cuerda

Jill Cook

Fisioterapeuta. Màster en cièn-

Fisioterapeuta. Màster Oficial en

Professora de salut musculoes-

cies del moviment humà. Doctor

Patologia Neurològica. Doctor per

quelètica al Centre d’Esport i Me-

(2010) amb una tesi sobre la para-

la URJC. Professor del Dept. de

dicina Esportiva de la Universitat

tonia, una forma de hipertonia en

Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional,

de La Trobe, Melbourne (Austràlia).

la demència. Això el va portar a ser

Rehabilitació i Medicina Física a la

Les seves àrees de recerca inclouen

un dels científics capdavanters en el

Facultat de Ciències de la Salut de

la medicina esportiva i les lesions

camp de la paratonia i els trastorns

la URJC. Membre del Laboratori

tendinoses. Després d’acabar la

del moviment en la demència. Ac-

d’Anàlisi del Moviment, Biomecà-

seva tesi doctoral el 2000, ha fet

tualment exerceix de professor en

nica, Ergonomia i Control Motor

recerca sobre les patologies que

les àrees d’estil de vida saludable,

(LAMBECOM). Beca postdoc a la

afecten els tendons, els tracta-

envelliment i ciències de la salut a

Harvard Medical School i University

ments i els factors de risc de les

la Universitat de Ciències Aplicades

of California Irvine (EUA). Acreditat

lesions

d’Hanze, Groningen, Països Baixos.

com a Professor titular d’Universitat

combina la recerca amb la consulta

Des del 2010 és membre de la jun-

(ANECA). Un sexenni de recerca

mèdica especialitzada en patolo-

ta de l’Associació Holandesa de

reconegut per la CNEAI. Autor de

gies tendinoses i amb les presenta-

Fisioterapeutes Geriàtrics (NVFG) i

50 publicacions indexades i editor

cions i tallers que fa tant a Austràlia

des del 2015, vicepresident de l’As-

de 4 llibres en neurorehabilitació.

com arreu del món.

sociació Internacional de Fisiotera-

Experiència clínica, docent i inves-

peutes que treballen amb Pacients

tigadora en Noves tecnologies en

Geriàtrics (IPTOP, un subgrup oficial

Neurorehabilitació

de la WCPT (World Confederation

Neurològica en el pacient adult.

i

tendinoses.

Actualment

Fisioteràpia

for Physical Therapy – Confederació
Mundial de Fisioteràpia)).

PONÈNCIA:

PONÈNCIA:

PONÈNCIA:

• La fragilitat, un fenomen

• Noves tecnologies en neuro-

• Fer la diagnosi correcta: quan

complex

6

rehabilitació I

parlem de dolor tendinós?

MASTERCLASS:

MASTERCLASS:

MASTERCLASS:

• Les oportunitats d’or de la Fisio

• Realitat virtual semiimmersiva

• Diagnosi diferencial del dolor i

te
rà
pia en pacients geriàtrics

en el tractament del pacient

les quatre passes en la rehabili-

fràgils

neurològic

tació del tendó
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Chad Cook

Toby Hall
especialitzat

Shirley
Sahrmann

Director de programa i catedràtic

Fisioterapeuta

en

Llicenciada en Fisioteràpia, màster

del Departament de Fisioteràpia

l’aparell musculoesquelètic (Institut

i doctorat en Neurobiologia per la

a la Duke University. Va obtenir el

australià de fisioterapeutes, 2007),

Universitat de Washington. Nome-

Bachelor of Science Degree en Fi-

graduat al Regne Unit el 1985, màs-

nada Catherine Worthingham Fe-

sioteràpia a la Maryville University

ter el 1996 i doctor el 2010. Actual-

llow per l’Associació Americana de

el 1990 i l’MBA (1999) i el doctorat

ment treballa de professor adjunt a

Fisioteràpia. Guardonada amb el

(2003) a la Texas Tech University. Va

la Universitat de Curtin. Ha partici-

Premi de l’Associació d’Investigació

entrar a formar part de l’American

pat en múltiples conferències, ha

Marion Williams, el Premi al Servei

Academy of Orthopedic Manual

publicat molts capítols de llibres i

Lucy Blair, i el premi de Pràctica

Therapy al 2006. Ha publicat més

més de 80 articles indexats sobre

Kendall, el premi John H. P. Maley

de 200 articles revisats per parells

la cefalàlgia cervicogènica, les al-

i Maria McMillan de conferències.

i ha escrit dos llibres que han arri-

teracions del teixit neural i d’altres

Ha rebut el Premi de Distinció de

bat a la 2a edició i un tercer que

temes. És coautor de dos llibres:

la Universitat de Washington i un

va per la primera. És editor asso-

“Mobilisation with Movement, The

premi a l’excel·lència clínica de

ciat sènior de la British Journal of

Art and the Science” i “The Mulli-

la Facultat de Medicina. Membre

Sports Medicine i editor de temes

gan Concept of Manual Therapy:

del Consell d’Administració de la

especials del Journal of Orthopae-

Textbook of Techniques”. Membre

APTA. Ha exercit d’oradora princi-

dic & Sports Physical Therapy. Ac-

del comitè consultor del Manual

pal a la Confederació Mundial de

tualment és tresorer de l’American

Therapy Journal i editor associat

Fisioteràpia, i en congressos nacio-

Academy of Orthopedic Manual

del Journal of Manual and Manipu-

nals de Canadà, Austràlia, Nova Ze-

Physical Therapy.

lative Therapy. Director de Manual

landa, Dinamarca i Japó.

Concepts.

PONÈNCIES:

PONÈNCIA:

PONÈNCIES:

• El tractament òptim del dolor

• La Fisioteràpia en el tractament

• Síndromes de deteriorament

lumbar
• La raó de ser del raonament
clínic

del mal de cap

del sistema motor de la columna lumbar i la funció de l’articulació del maluc
• El sistema de moviment i el Model Fisiopatològic
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EL TEMA DEL MES

Els Bakker

Jordi Vilaró

Ginny Paleg

Després de presentar la seva tesi

Diplomat en Fisioteràpia per la Uni-

Fisoterapeuta pediàtrica de Silver

doctoral el 2003 sobre els hàbits

versitat Autònoma de Barcelona

Spring, Maryland. Fa 14 anys que

d’evacuació de nens en edat es-

(1991). Llicenciat en Pedagogia per

treballa en el programa d’interven-

colar sense cap problema de salut,

la Universitat Ramon Llull (1998).

ció precoç del sistema educatiu

Els Bakker va continuar treballant

Doctor en Ciències de la Salut i la

local. Màster en Fisioteràpia per la

a la universitat de Parnasse-Isei i a

Vida per la Universitat Pompeu Fa-

Universitat d’Emory i doctorada per

l’hospital pediàtric d’Ambers. Ha

bra (2007). Acreditat com a profes-

la Universitat de Maryland. Ha pu-

fet més de 200 conferències arreu

sor investigador per l’AQU. Actual-

blicat articles en revistes indexades

del món i ha publicat diversos arti-

ment, és vicedegà de la Facultat de

sobre els programes de bipedesta-

cles sobre el tema. Però per sobre

Ciències de la Salut de Blanquer-

ció, caminadors i mobilitat moto-

de tot, té una àmplia experiència

na-Universitat Ramon Llull. Autor

ritzada. Especialitzada en interven-

clínica en el tractament de nens

de nombroses publicacions cien-

cions pediàtriques dels nivells IV i

amb incontinència. Actualment és

tífiques nacionals i internacionals.

V de la GMFCS. Certificada per la

la cap del Departament de Recerca

Al 2017, va rebre el Premi June

General Movement Assessment,

i Formació contínua de la Universi-

Nystrom per la seva trajectòria pro-

una eina amb un percentatge entre

tat Parnasse-Isei.

fessional de mans del Col·legi de

el 92 i 98% d’èxit a l’hora d’identi-

Fisioterapeutes de Catalunya.

ficar quins nens d’entre 2 i 5 mesos
tindran paràlisi cerebral.

PONÈNCIA:
• Disfuncions

pediàtriques

de

l’intestí i la bufeta

PONÈNCIA:

PONÈNCIA:

• Activitat física: una teràpia o un

• Els efectes de la mobilitat en la

passatemps

cognició

MASTERCLASS:

MASTERCLASS:

• La Fisioteràpia en el tractament

• Bipedestadors i caminadors

de les disfuncions urinàries i intestinals pediàtriques
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Guy Postiaux

Juanjo Brau

Ricard Pruna

Membre de la Societat Científica

Responsable de Fisioteràpia del FC

Llicenciat en Medicina i Cirurgia

Belga de Fisioteràpia. Membre

Barcelona. Especialitat en Fisioterà-

(UB, 1988). Especialista en Medicina

de la International Lung Sounds

pia de l’esport i readapatació espor-

i 
Educació Física i de l’Esport (UB,

Association, EUA. Membre de la

tiva. Professor en diferents màsters i

1992). Màster en Traumatologia de

European Respiratory Society Task

postgraus en Fisioteràpia de l’esport.

l’Esport (UB, 1995). Doctorat en Me-

Force on Lung sounds Nomencla-

Conferenciant en diversos congressos

dicina (Genètica) (UB, 2013). Respon-

ture Survey. Membre de la Societat

i universitats de Fisioteràpia.

sable mèdic del primer equip del
FC Barcelona.

belga de Pneumologia. Professor
convidat a l’Haute Ecole Condorcet, Hainaut, Bèlgica. Professor
associat a l’Université Libre de Bruxelles - ULB (2004-2007).

PONÈNCIA:

PONÈNCIA CONJUNTA:

• La cinesiteràpia del pulmó pro-

• Són útils els protocols per al return to play en les lesions musculars?

fund. Bases mecàniques d’un
nou paradigma

MASTERCLASS (Juanjo Brau):
• Patologia muscular i la readaptació esportiva

MASTERCLASS:
• El decúbit lateral: una posició
privilegiada per a l’aclariment
broncopulmonar en les malalties broncosecretores i les patologies del pulmó profund

4 i 5 de maig de 2018
Centre Convencions Internacional
de Barcelona (CCIB - Fòrum)
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PERSONATGE

Christian Fernández i Marc Lari, responsables del projecte Fisiorunners

“El projecte Fisiorunners és la manera de pro
mocionar la Fisioteràpia, més enllà de la imatge
tradicional del massatge postcompetició”
Què pot haver-hi millor que córrer una
marató? Ajudar algú a acabar-la, a fer
rodó el somni. Un any més el Col·legi
de Fisioterapeutes de Catalunya col·labora amb la Zurich Marató de Barcelona oferint fisioterapeutes corredors per
assistir en carrera els maratonians que
ho necessitin, durant la mítica prova
que tindrà lloc a la capital catalana l’11
de març de 2018. Entrevistem els fisioterapeutes col·legiats Christian Fernández, coordinador del Servei de Fisioteràpia de la Zurich Marató de Barcelona, i
Marc Lari, membre de la Comissió de
Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica del CFC, responsables del Projecte
Fisiorunners. Si voleu viure la Marató
com a fisioterapeutes, teniu l’oferta a la
web del Col·legi.

En què consisteix exactament, aquest

s’escau, assessorament, suport i escalf.

cional associada únicament al massat-

rol voluntari d’assistent en carrera?

En el fons, es tracta de transmetre a la

ge postcompetició.

societat que els fisioterapeutes proMarc Lari— El Projecte #Fisiorunners és

movem l’exercici físic, que els acompa

Quants fisioterapeutes corredors ne-

una iniciativa per fer visible la Fisioterà-

nyem i els assessorem durant la pràcti-

cessitem, per anar bé?

pia en una prova esportiva de la mag-

ca del mateix i que, si ens necessiten,

nitud de la Marató de Barcelona. L’ob-

estarem al seu costat per ajudar-los. És

Christian Fernández— Actualment la

jectiu és acompanyar els corredors en

una oportunitat de promocionar la Fi-

necessitat i l’objectiu que tenim és que

trams de 10km, oferir-los assistència si

sioteràpia, més enllà de la imatge tradi-

hi puguin haver entre 70 i 75 fisiote-

10
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rapeutes en cursa. L’any passat va ser
una prova pilot amb una quinzena, i va
anar força bé, però per poder donar la
cobertura necessària i poder tenir una
bona visibilitat hem de ser això: al voltant dels 75.
ML— El repte és gran, necessitem
aquests 75 fisioterapeutes per donar
cobertura al servei i perquè cap tram
de la cursa es quedi sense Fisioteràpia.
Què els diríeu als indecisos perquè s’hi
animin? Què van dir els que s’hi van
apuntar l’any passat, en acabar?
CF— Que la experiència és molt maca,
que és una bona manera de donar a
conèixer la nostra professió i que, a
més, és una feina remunerada, un servei pagat pel Col·legi. I totes les persones que van participar l’any passat,
repetiran, ja està tot dit.
ML— Que no cal ser un corredor expert, no correm per fer cap marca,
només es tracta de tenir condició física per trotar i caminar entre una hora
i una hora i mitja, aproximadament. El
més important és tenir ganes de participar i gaudir de la festa de l’esport.
És una iniciativa totalment pionera,
cap marató del món havia inclòs abans
aquest servei en cursa. Correm-hi ben
orgullosos de la Fisioteràpia!
Quines solen ser les lesions o molèsties més habituals que caldrà tractar

L’activitat física és molt recomana-

la salut, però també és evident que no

en carrera?

ble i des del CFC hi insistim sempre.

podem frenar la passió que hi ha actual-

Però córrer maratons, no pot ser

ment per córrer. Com a professionals sa-

contraproduent?

nitaris, entre altres coses tenim la funció

CF— El més habitual són rampes,

d’acompanyar, d’informar, d’assessorar

alguna hipoglucèmia i, esporàdicament, algun esquinç. També ferides

CF— Tots sabem que allargar l’activitat

i de treballar amb els esportistes ama-

causades per la suor, molts atletes de-

física més enllà d’un temps raonable

teurs perquè, almenys, ho facin en les

manen vaselina.

(d’una hora) pot ser perjudicial per a

millors condicions possibles.

gener-febrer 2018 11

A FONS

Dos mesos més a Anantapur,
amb Fisios Mundi

La fisioterapeuta col·legiada Itsaso Olasagasti ens ha fet cinc cèntims de la
seva última estada a la ciutat índia on coordina un projecte de Fisios Mundi
que forma personal local per tractar paràlisis cerebrals.

12
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Els somriures criden l’atenció. A l’àl-

en els grans del grup i lideraven els par-

clínic de cada un dels casos, per mi-

bum de fotos de l’estada de la fisiotera-

tits de botxes de les tardes o dirigien

llorar cada intervenció. Amb aquest

peuta col·legiada Itsaso Olasagasti a la

les sessions de ioga dels matins, alho-

objectiu, es va separar la formació en

ciutat índia d’Anantapur, l’estiu passat,

ra que ajudaven els nens nouvinguts

dues fases: la primera, per al personal

on coordina el projecte de Fisios Mundi

a orientar-se pel centre”.

que treballa en els tres centres dedi-

que forma personal local de la Funda-

cats a la paràlisi cerebral, i la segona,

ció Vicente Ferrer / Rural Development

“Suposo que un dels secrets de la Fun-

per als que treballen les ortopèdies i

Trust (FVF/RDT) per tractar paràli-

dació és que aquests somriures i el bon

l’atenció primària.

sis cerebrals, el que més hi destaca

ambient que s’hi respira fan que et sen-

són els somriures.

tis com a casa, tot i ser-ne tan lluny”,

Olasagasti insisteix que la prioritat és

diu la fisioterapeuta.

“crear una línia de treball” que permeti

Olasagasti hi va passar dos mesos i va

seguir avançant en la qualitat dels trac-

retrobar-s’hi amb antics alumnes i amb

Olasagasti explica que a Fisios Mundi

taments i que cada centre esdevingui

nens que havia tractat durant la seva

tenen la intenció de crear un equip de

així un centre de rehabilitació especí-

primera estada el 2015: “Nens que

professionals de deu persones com a

fica, per intentar “fer-los més eficients

tenia por de no tornar a veure, i alum-

màxim, amb una mateixa línia de tre

i poder tractar el màxim de pacients”.

nes que ens van rebre amb la mateixa

ball perquè es mantingui el missatge

il·lusió de fa dos anys, amb abraçades

que es transmet al personal de FVF/RDT.

Aquesta fisioterapeuta nascuda el 1990,

i contents de veure que nosaltres tam-

També preparen un manual bàsic que

també aprofita l’avinentesa per anunciar

poc els havíem oblidat”.

servirà de guia tant per als professionals

que Fisios Mundi està creant un grup

de FVF/RDT com per als voluntaris que

de treball i que “ens encantaria comp-

Repassant les fotos, Olasagasti diu que

vagin fent cap a Anantapur de part de

tar amb persones amb ganes d’aportar

recorda perfectament “l’emoció que

Fisios Mundi.

idees i energia per seguir fent camí”.

vaig sentir veient com havien crescut

Per fer que a les fotos dels àlbums de

els nens”. Alguns ja podien caminar,

Aquest estiu passat, com els darrers

cada estada a Anantapur hi segueixin

d’altres podien seure i menjar sols, i n’hi

anys, la formació es va basar, principal-

brillant els somriures.

havia, fins i tot, que “s’havien convertit

ment, en la valoració i el raonament

gener-febrer 2018 13

ARTICLE CIENTÍFIC

El dolor muscular referit és primàriament
d’origen perifèric: la teoria de “barrera-presa”
Farasyn Aa,*, Costa-Vargas Ab
a

Departament de Fisioteràpia. Universitat Lliure de Brussel·les. Bèlgica

b

Departament de Psiquiatria i Fisioteràpia. Universitat de Màlaga

Disponible a: https://www.researchgate.net/publication/274752116_El_dolor_muscular_referido_es_primariamente_
de_origen_periferico_la_teoria_de_barrera-presa [accés Jan 15 2018].

Resum
Els mecanismes que porten a una alta

ment, es pot plantejar la hipòtesi que

poden ser atrapats en els enduriments

incidència del dolor muscular referit

la pressió profunda sobre la zona de

musculars

(DMR) són en gran mesura descone-

miofibrosi incrementarà primàriament

amb la conseqüència de la hiperexci-

guts. En l’actualitat, es postula que es

l’excitabilitat nociceptiva dels ner-

tació dels nervis prelocals entre l’àrea

produeix l’activació d’una reacció en

vis aferents sensitius des de l’àrea de

distal de dolor referit i la zona local

cadena que implica el desencadena-

DMR fins al lloc de la pressió local en

muscular de sensibilitat dolorosa a la

ment de l’excitació de neurones afe-

el múscul en pocs segons, la qual cosa

pressió. La patogènesi primària del

rents i la facilitació de les connexions

al seu torn excitarà secundàriament

dolor muscular referit pot ser proba-

sinàptiques al nivell de la medul·la

l’àrea total dependent de DMR. El

blement la sensibilització perifèrica

espinal, la qual cosa produeix el DMR

mecanisme proposat en aquest article

amb la modulació central addicional i

distribuït més distalment a través de

per al dolor muscular referit està lligat

no viceversa. No obstant això, per ve-

les vies convergents eferents. Com a

a la teoria de la “hiperexcitabilitat pre-

rificar aquesta hipòtesi, són necessa-

resultat de les troballes dels nostres

local” o la “teoria de barrera-presa”.

ris estudis fonamentals clínics amb el

estudis del DMR induït experimental-

Els nervis aferents sensitius perifèrics

DMR induït experimentalment.

locals

(barrera-represa),

Paraules clau: Dolor miofascial. Dolor neuropàtic. Dolor referit.
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La veu del pacient, punt central d’innovació
Garmin, Jonhson&Jonhson i Medtronic són grans empreses pioneres en
el sector de la salut, la línia de recerca, d’innovació i desenvolupament, les
quals, en els últims anys, s’estan centralitzant en el pacient.
Se’ns pot fer estrany que quan parlem
d’innovar en salut, el punt central no sigui el pacient, tanmateix, és fins fa un
parell d’anys que no s’ha començat a
donar veu públicament als pacients i als
seus familiars.
A finals de l’any passat vaig tenir el
privilegi de ser convidada al segon
congrés Xpatient que desenvolupava
Eurecat, un dels centres proveïdors de
tecnologia industrial de Catalunya. El
congrés es dividia en quatre sectors:
professionals de la salut, pacients, fa-

Ells -ja podem dir que avui- són els

en els qual són imprescindibles els pa-

miliars i empreses pioneres del sector.

protagonistes del desenvolupament de

cients, doctors i familiars.

noves tecnologies en salut. Un altre clar
Em va cridar l’atenció la conclusió co-

exemple és Psious, la plataforma de trac-

Finalment, mencionar l’empresa de

muna que, al final de cada ponència,

tament mitjançant realitat virtual que po-

creació molt recent weallare.Co, una

es generava. Si volem innovar hem

dem trobar a Barcelona, però que també

empresa que treballa en la revolució

d’escoltar les necessitats dels pacients,

ja s’està aplicant als EUA o al Regne Unit.

de la Fisioteràpia i el disseny, i que el

però emfatitzar el seu entorn, és a dir
els seus cuidadors i/o familiars.

passat mes d’octubre va rebre un petit
Pioners en la realitat virtual, Psious, sen-

finançament públic per poder seguir

se l’ajuda dels pacients i el seu feed-

endavant i arribar als pacients. Les dues

L’Hospital Clínic, per exemple, és un

back, no podria haver desenvolupat els

fundadores porten el disseny social al

dels primers hospitals de Catalunya

programes tant ajustats a cada pacient

funcional centralitzat en cada neces-

que ha posat en pràctica aquestes con-

com els que utilitzen. Aquesta plata-

sitat física específica de cada pacient,

clusions i ha instaurat, a la sala d’espera

forma permet tractar des de malalties

creant els productes essencials per mi-

de quiròfan, una aplicació mòbil que

mentals com fòbies, a pacients que pa-

llorar la seva qualitat de vida. L’essència

permet consultar la fase del procés qui-

teixen dolor del membre fantasma.

de weallare.Co és establir vincles entre

rúrgic del pacient intervingut. Gràcies

el pacient, la Fisioteràpia i el disseny.

a aquesta aplicació anomenada ‘Fami-

Un altre clar exemple és Verily, una

liars Clínics’, duta a terme per inferme-

plataforma interactiva que genera in-

Així doncs, en els últims anys, no només

res i familiars, els acompanyants poden

tervencions holístiques a partir de les

el pacient ha passat a ser el protagonis-

gestionar el seu temps d’espera amb

dades recollides dels pacients, o el ge-

ta de la innovació sanitària, sinó que el

molta més autonomia.

gant poderós de dades mundials, Goo-

pacient n’és la revolució.

gle. Ells centren els seus esforços en
En aquest dos últims anys, l’atmosfera

innovar en la línia de recerca de ciència

Marina Rincón Torroella

d’emprenedoria ha volgut donar un va-

mitjançant les dades recollides dels pa-

Col·legiada 11.479

lor afegit al pacient i als seus familiars.

cients i creant equips multidisciplinaris

@marinanocnir
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L’Assemblea col·legial aprova, per unanimitat, els pressupostos per al 2018
Una trentena de persones van assistir a
la 42a Assemblea Ordinària del Col·legi
de Fisioterapeutes de Catalunya, convocada per la Junta de Govern del CFC
i que va tenir lloc a la seu del Col·legi
de Barcelona.
La convocatòria incloïa quatre punts:
presentació del Pla Estratègic 2018; presentació i aprovació, si hi havia quòrum,
dels pressupostos del 2018; informes
de Junta de Govern, i precs i preguntes.
Després que el secretari del CFC, Gabriel Liesa, donés la benvinguda als
presents i obrís l’Assemblea, el degà

D’entre els objectius envers el col·lec-

ceptualment davant dels presents el

Manel Domingo va anar repassant punt

tiu es mantenen els ajuts a la formació i

pressupost que farà possibles totes

per punt el Pla Estratègic del 2018, que

recerca, ajuts socials, reconeixements i

aquestes accions previstes per a l’any

s’obria amb una frase del llibre El pe-

dignificació de la professió.

vinent i va confirmar la intenció de

tit príncep i que la Junta del CFC es fa

mantenir novament el preu de la quota

seva: “No es tracta només de preveure

El Pla Estratègic per al 2018 també con-

col·legial, mesura que l’Assemblea va

el futur sinó de fer-lo possible”.

templa objectius envers l’Administració

aprovar per unanimitat. Els pressupos-

i envers el propi CFC, com ara el fet

tos presentats es van aprovar, també,

Entre els objectius del Pla envers la

d’introduir el vot electrònic a les elec-

per unanimitat.

societat destaquen els de continuar

cions a la Junta del CFC, que tindran

divulgant la professió i la figura del fi-

lloc el novembre i que, amb aquesta

Segons el degà del CFC, Manel Domin-

sioterapeuta (presència en mitjans de

mesura, podran tenir segurament mol-

go, “l’Assemblea, a més de ser l’òrgan

comunicació, xerrades en escoles, par-

ta més participació.

sobirà del Col·legi, és el punt de parti-

ticipació en la Marató de Barcelona,

cipació i reflexió de tots els col·legiats

etc.) i projectes de caire social (Fisios

Finalment, el tresorer del Col·legi,

i l’espai on es presenten les línies pro-

Mundi / Fundació ECOM, Càritas).

Ramon Aiguadé, va desplegar con-

gramàtiques i el pressupost per al 2018”.

Novetats a la intranet del CFC: descarrega-te’n les factures de les quotes
A partir de l’1 de febrer de 2018, tots els

Els que encara no estiguin donats d’alta,

nals i professionals. I molt aviat, tam-

col·legiats que disposin d’accés a la in-

poden fer-ho accedint a https://intranet.

bé s’hi podran modificar les dades de

tranet del CFC podran descarregar-se’n

fisioterapeutes.cat/ca/login i seguint-ne

domiciliació bancària.

les factures de les quotes col·legials,

les indicacions.

sempre que el rebut que correspongui

Per a més informació, poseu-vos en

a la factura de la quota que es vulgui

Resulta molt fàcil i còmode i, a més

contacte amb el CFC al correu electrò-

descarregar no hagi estat retornat i, per

de descarregar les factures, també

nic cfc@fisioterapeutes.cat o al telèfon

tant, aparegui com a impagada.

s’hi poden modificar les dades perso-

93 207 50 29.
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L’FTP18 del maig oferirà també cursos de fins a 20h lectives amb experts
com Toby Hall, Ginny Paleg o Jill Cook
No sempre tenim junts experts com

posar tres exemples, Bakker tractarà

jades (c/ Pujades, 350) de Barcelona, i

Toby Hall, Chad Cook, Ginny Paleg,

les “Alteracions funcionals intestinals

seran de pagament.

Juan Anaya, Els Bakker, Jill Cook, Shir-

i vesicals en infants”, Hall la “Teràpia

ley A. Sahrmann o Jennifer Brack a la

manual per al mal de cap” i Paleg la

L’FTP18 tindrà lloc els dies 4 i 5 de maig

ciutat. Aquest mes de maig hi seran,

“Detecció precoç i intervenció en nens

a Barcelona, concebut pel CFC com un

entre d’altres, com a ponents en el I

amb discapacitats motores severes”.

esdeveniment per a fisioterapeutes, es-

Congrés Internacional de Fisioteràpia

tudiants, formadors i professionals del

(FTP18) i des del Col·legi de Fisiotera-

Els cursos estan destinats a fisiotera-

sector, amb 70 ponents experts d’arreu

peutes de Catalunya vam decidir que

peutes col·legiats, seran d’entre sis i

del món, universitats i societats científi-

calia aprofitar l’avinentesa.

vint hores lectives, tindran lloc a la seu

ques, fira comercial i networking corner,

del Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-

entre altres activitats. Aquests cursos

talunya (c/ Segle XX, 78) o a l’Espai Pu-

acabaran d’arrodonir l’oferta.

Per això els dies previs i posteriors al
Congrés, entre el 3 i el 7 de maig de
2018, hem programat una sèrie de vuit
cursos impartits per fisioterapeutes tan

Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF
A-08000143 Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la
formalització. Document publicitari. Fecha de emisión: Febrer 2018

interessants com els esmentats. Per

Trobareu el llistat complet de cursos, la informació necessària i les butlletes d’inscripció a
www.ftp18.cat/ca/inscripcions

Sabadell
Professional
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

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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10%

de la teva quota de
col·legiat màxim
50 euros*.

+

0

comissions
d’administració i
manteniment.1

+

Fins a

20€ mes

bonificació de l’1% en l’emissió de
nòmines i assegurances socials,
abonament efectiu a partir del 3r
mes.2

+

Gratis

Servei Kelvin Retail, informació sobre el
comportament del teu negoci.3.

----------------------------------------------------------------------------------------------Truca’ns al 900 500 170, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.

* Abonem el 10% de la quota de col·legiat, amb un màxim de 50€ per compte, per a quotes domiciliades en un compte de la gamma Expansió, per a nous clients de captació. La bonificació es fa
un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos. En aquest sentit, es compta com a primer mes el de l’obertura del compte. El pagament s’ha de fer en el compte el mes
següent als 12 primers mesos.
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.
gener-febrer
2018
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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

NOSALTRES

El vídeo-consell del gener ens ajuda a evitar lesions en les tasques de la llar
Tasques tan rutinàries com fer el llit,

ens poden provocar traumatismes en

cuinar o netejar els vidres poden de

braços, cames, mans i esquena, perquè

sencadenar problemes a nivell articu-

impliquen una càrrega molt pesada per

lar, tendinós, lligamentós i muscular,

a l’aparell locomotor.

ja sigui per mala execució o per excés de moviments repetitius. Cal anar

Els fisioterapeutes recorden també

amb compte.

que són els nens i la gent gran els més
vulnerables. Lumbàlgia, síndrome de

Per això, el vídeo-consell corresponent

túnel carpià, epicondilitis: podem evi-

al mes de gener de la campanya “12

tar-les amb una bona higiene postural.

mesos, 12 consells de salut”, en què el

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

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalu

Mentre freguem plats o planxem, per

nya participa un any més, està destinat

exemple, és aconsellable posar a terra

La campanya ’12 mesos, 12 consells

a prevenir les lesions musculoesquelè-

un suport d’uns 10 centímetres que ens

de salut’ és una iniciativa conjunta del

tiques en les tasques de la llar.

permeti, ara l’un ara l’altre, anar can-

Col·legi Oficial de Fisioterapeutes del

viant el peu alçat per no sobrecarregar

País Basc, el Col·legi Oficial de Fisio-

la columna.

terapeutes de Navarra, el Col·legi Ofi-

Mantenir una postura correcta, tenir
molt en compte no prendre mal per ex-

cial de Fisioterapeutes d’Andalusia, el

cés de repeticions i fer servir en cada

Quan freguem el terra, cal que la lon-

Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de

cas els accessoris idonis, resulta fona-

gitud del pal de fregar sigui l’adient,

València, el Col·legi Oficial de Fisiotera-

mental per evitar lesions. Són consells

la que no ens obligui a inclinar-nos. Si

peutes de Galícia, el Col·legi Professio-

prou obvis però que sovint oblidem,

posem una rentadora, és millor seure a

nal de Fisioterapeutes de la Comunitat

quan escombrem, netegem vidres o

terra directament. Per recollir coses de

de Madrid i el Col·legi de Fisioterapeu-

aixequem pesos a la llar. Són feines que

terra, flexionarem els genolls.

tes de Catalunya.

El CFC rep el reconeixement de l’Associació Catalana de Persones amb
Malalties Neuromusculars (Asem Catalunya)
El degà Manel Domingo i la vicedegana
Mònica Rodríguez van recollir, el passat
dissabte 2 de desembre, en nom del
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
(CFC) el premi Fem Pinya amb què l’Associació Catalana de Persones amb Malal-

Antoni Teixidó. Asem Catalunya reco-

neixen així “el treball, l’aptitud i la pre-

ties Neuromusculars (Asem Catalunya)

neix així l’aportació del CFC, que fa

disposició a fer pinya” de les persones

reconeix anualment persones i entitats

més d’una dècada que facilita serveis

i les entitats col·laboradores.

col·laboradores.

de Fisioteràpia a l’activitat gimnàstica

La setena gala dels Premis Fem Pinya

que du a terme l’associació els dimarts

L’estatueta del premi simbolitza la pin-

i dijous al matí.

ya d’un castell humà, tot aprofitant la

va tenir lloc a la Casa del Mar de Bar-

força de la metàfora castellera, en què

celona. Domingo i Rodríguez van rebre

Els Premis Fem Pinya són escollits pels

el guardó de mans del doctor Josep

socis d’Asem Catalunya, que reco-
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Networking al I Congrés Internacional de Fisioteràpia (#FTP18)
El I Congrés Internacional de Fisioterà-

L’organització programarà per a cada

pia (#FTP18), que està organitzant el

participant sis reunions amb altres

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalu

participants

nya (CFC) per als dies 4 i 5 de maig, in-

Aquesta agenda personal serà una

clourà a banda de ponències i master-

manera de trencar el gel i d’encaminar

class i una fira comercial, una activitat

les trobades per guanyar temps i asse-

de networking professional.

gurar en la mesura del possible l’èxit

amb

interessos

afins.

de la trobada.
Serà una oportunitat per a col·legiats,
empreses, centres, proveïdors, distri-

Cada reunió durarà 15 minuts i, a ban-

Aquesta activitat de networking tindrà

buïdors, prescriptors i altres professio-

da de les primeres sis suggerides per

lloc de 10h del matí a 13h del migdia

nals de l’àmbit de la salut, l’activitat

l’organització, se’n podran fer tantes

al mateix lloc on transcorrerà l’FTP18,

física i l’esport, per intentar obrir vies

com desitgin els participants, dins l’ho-

el Centre de Convencions Internacional

de negoci.

rari establert.

de Barcelona (CCIB), a tocar del Fòrum.

Certificat d’antecedents per treballar amb menors
El certificat per treballar amb menors

vis necessaris en la legislació espanyola

Catalunya. Cal aportar l’im-

permet acreditar la manca de delic-

per continuar garantint als menors una

près

tes de naturalesa sexual o, si s’escau,

protecció uniforme a tot el territori de

degudament complimentat al

l’existència dels mateixos. Els certifi-

l’Estat. Des del passat març de 2016,

carrer Garcilaso, 123, 08071,

cats emesos pel Registre Central de

amb la creació del Registre Central de

Delinqüents Sexuals informen de les

Delinqüents Sexuals, es pot sol·licitar

-- Petició: a qualsevol Oficina

condemnes fermes dictades pels òr-

de manera específica el certificat d’an-

d’Atenció al Ciutadà (OAC) o a

gans judicials que consten anotades

tecedents penals per delictes de natu-

qualsevol altre òrgan adminis-

al Registre en la data en què aquests

ralesa sexual.

tratiu, sigui de l’Estat, la Gene-

s’expedeixen. Per tant, la informació
que proporcionen es limita a certificar

Com sol·licitar-lo?
La petició pot fer-la de manera indivi-

s’inicia el tràmit administratiu

dual l’interessat/da o pot autoritzar per

que pot trigar vàries setmanes.

escrit a l’empresa perquè faci la consul-

d’antecedents de delictes de naturale-

ta al Registre Central.

El passat mes de juliol es va aprovar la

• Per internet. És la via més ràpi-

Central d’Atenció al Ciutadà a Ma-

da. Podeu accedir al tràmit al

drid (https://goo.gl/avsdEE), del

següent enllaç (https://goo.gl/

Ministeri de Justícia, o a les gerèn-

vpaaTT)

cies territorials del Ministeri de

nova Llei 26/2015 de modificació del
sistema de protecció a la infància i a

• Per correu: Cal enviar l’imprès
(https://goo.gl/Uzs5Ek) a l’Oficina

sa sexual és un requisit imprescindible
ballin amb menors.

En aquests casos no s’obté el
document a l’instant sinó que

La presentació del certificat (negatiu)

per als professionals que vulguin o tre-

Barcelona.

ralitat o l’Administració local.

la informació que hi ha en la data en
què s’emeten.

(https://goo.gl/Uzs5Ek)

Justícia; com en el cas anterior no
• Presencialment.

l’adolescència (https://goo.gl/sRP2gL)

-- Obtenció directa: a la Gerèn-

que té com a objectiu introduir els can-

cia Territorial de Justícia de

s’obté el document a l’instant sinó
que s’inicia el tràmit administratiu
que pot trigar vàries setmanes.

gener-febrer 2018 19

NOSALTRES

18

Pla de formació

20

Reus
Lleida

Secció Territorial de Lleida
Cursos
Complex articular de l’espatlla. L’avaluació i l’exercici
terapèutic en Fisioteràpia
Les afeccions neuromusculoesquelètiques amb més
prevalença de l’extremitat inferior

Secció Territorial de Tarragona
Seminaris Tècnics
Avaluació i tractament de Fisioteràpia del pacient amb
patologia vestibular
Dermatologia per a fisioterapeutes

Tortosa

Mobilització del sistema nerviós

Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre

Seminaris Tècnics

Seminaris Tècnics

Avaluació i tractament de Fisioteràpia del pacient amb
patologia vestibular

Avaluació i tractament de Fisioteràpia del pacient amb
patologia vestibular
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Girona

Secció Territorial de Girona

Barcelona
Jornades

Cursos

I Congrés Internacional de Fisioteràpia del CFC

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

Cursos

Seminaris Tècnics
4M (Mulligan, McConnell, McKenzie i Maitland)
L’apràxia en pacients adults amb lesió de l’hemisferi esquerre

Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Semiautomàtica
(SVB i DEA)
Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Semiautomàtica
(renovació de l’acreditació)
neuromusculoesquelètics
Fisioteràpia uroginecològica. Postpart i Fisioteràpia de les
disfuncions del sòl pelvià

Vic

Iniciació a la Teràpia Aquàtica

Grup d’Interès d’Osona-Ripollès

La fuetada cervical i la cervicàlgia comuna. Les afeccions
amb més prevalença de la regió cervical

Seminaris Tècnics

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

L’apràxia en pacients adults amb lesió de l’hemisferi esquerre
Suport instrumental en Fisioteràpia respiratòria
Recollida de dades i raonament clínic davant els trastorns
neuromusculoesquelètics

Teràpia aquàtica per a embarassades
Seminaris Tècnics
4M (Mulligan, McConnell, McKenzie i Maitland)
Running

La Seu d’Urgell

Grup d’Interès de l’Alt Urgell
Seminaris Tècnics
Running

Reprogramació abdominal
Recollida de dades i raonament clínic davant els trastorns
neuromusculosquelètics
Abordatge de Fisioteràpia en la disfàgia
L’apràxia en pacients adults amb lesió de l’hemisferi esquerre
Suport instrumental en Fisioteràpia respiratòria II
Dermatologia per a fisioterapeutes

Igualada

Avaluació i tractament de Fisioteràpia del pacient amb
patologia vestibular

Grup d’Interès de l’Anoia
Seminaris Tècnics
Recollida de dades i raonament clínic davant els trastorns
neuromusculoesquelètics
Running

Aquesta planificació està subjecta a canvis.
Per a més informació podeu consultar l’apartat web
www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/formacio
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En marxa, el I Concurs de Projectes del CFC en el marc de l’FTP18
Queda obert el període d’admissió de

Projectes d’empreses, de serveis o

projectes per participar en el I Concurs

d’apps relacionades amb la Fisio-

de Projectes de Fisioteràpia que orga-

teràpia seran benvinguts. L’objectiu

nitza el CFC dins del marc del Congrés

del concurs és fomentar l’esperit em-

Internacional FTP18 del maig 2018, on

prenedor entre els professionals de

els deu més interessants seran presen-

la Fisioteràpia, així com promoure la

tats en públic en una comunicació de

innovació i la creació de noves em-

5 minuts. El millor projecte d’entre els

preses que contribueixin a millorar la

deu seleccionats rebrà també un xec

salut i la qualitat de vida de la pobla-

de 1.000€ i serà entrevistat al Noticiari

ció. Trobareu les bases del concurs a

del Col·legi.

www.ftp18.cat/ca/participa

La Secció Territorial de Tarragona organitza el Curs de Dolor i moviment
Els passats 25 i 26 de novembre, la

Durant el curs vam poder veure els úl-

Secció Territorial de Tarragona va orga-

tims avenços en neurociència i concep-

nitzar un Curs de Dolor i moviment al

tes més específics com la definició de

Caixa Fòrum de Tarragona, que va ser

dolor, el procés de modulació i la fun-

impartit per Arturo Goicoechea.

ció del cervell en la percepció del dolor.

L'objectiu del curs era instruir als fisio-

Des de la Secció Territorial de Tarragona

terapeutes en la neurociència del dolor

volem agrair la formació facilitada per l’Ar-

aplicada a la gestió del moviment, ac-

turo Goicoechea, així com la seva dedica-

tualitzant els seus coneixements sobre

ció i interacció amb els assistents, i també

propostes formatives que ajuden a enri-

el dolor i el moviment des de la pers-

la participació dels col·legiats. Va ser molt

quir el nostre dia a dia professional.

pectiva dels nous paradigmes de la

profitós i aplicable per a tots ells. Esperem

neurociència.

poder seguir gaudint d'aquestes exitoses

Secció Territorial deTarragona

El CPFCYL recull signatures contra un grau de Fisioteràpia online
El Col·legi de Fisioterapeutes de Cas-

contra aquesta titulació no presencial a

tella i Lleó demana a la Direcció Ge-

https://goo.gl/L4dE6R

neral d’Universitats de Castilla y Lleó
(CPFCYL) que no autoritzi un Grau de

“Als fisioterapeutes, com a altres pro-

Fisioteràpia online i semipresencial que

fessionals sanitaris, els cal una formació

s’està preparant.

presencial i supervisada”, defensa la
petició, que també avisa que “iniciati-

Per donar força a aquesta demanda,

ves d’aquest tipus poden posar en pe-

el CPFCYL es fa ressò de la campan-

rill la salut dels ciutadans”.

ya a Change.org que recull signatures

22
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La Secció de Girona organitza la II Jornada de Fisioteràpia i Salut
El passat 2 de desembre, va tenir lloc

grup i mapatge d’actius. Es va explicar

la II Jornada de Fisioteràpia i Salut, or-

que, com a fisioterapeutes, es deixa el

ganitzada pels membres de la Secció

projecte interdisciplinari i que com a

Territorial de Girona del CFC que for-

col·lectiu s’ha deixat empremta.

men part del Projecte de Professionals
Sanitaris per a la Promoció de la Salut

La jornada va continuar amb la ponèn-

a Girona.

cia de la Carme Casellas parlant sobre
les habilitats per a la vida, què són

L’acte va començar amb l’exposi-

i quins objectius tenen. Es va fer un

ció dels avenços assolits des de la I

coffee break salutogènic i, en acabar,

Jornada de Fisioteràpia i Promoció

la Irene García, membre de la Secció

de Salut: l’existència de la web de

de Girona, va parlar sobre l’evidència

dora de la Secció) per part de la Glòria

www.promosalutgirona.org, on hi ha

científica actual que existeix sobre les

Muñoz de Batibull, que va dinamitzar

publicacions setmanals al blog, les

APP com a aliades per a l’adherència

gairebé dues hores d’habilitats per a la

xarxes socials que es fan servir per fer

en promoció de la salut. I per finalit-

vida in situ, amb l’objectiu d’apoderar

arribar la informació (Facebook i Twit-

zar, hi va haver una part pràctica que

els assistents.

ter); a més, es va informar que hi ha ac-

complementava la teòrica portada a

tives dues accions: un estudi de focus

terme per la Carme Casellas (coordina-

Secció Territorial de Girona
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Conferència sobre la fragilitat, a Banyoles, en el marc de la reunió anual
de la Secció de Girona
El passat dissabte 13 de gener, va tenir

són els col·legiats els qui ens ajuden a

lloc, a Banyoles, la reunió anual de la

saber les necessitats del nostre col·lec-

Secció de Girona. Com ja és habitual,

tiu i oferint-los, en tot moment, la nos-

vam aprofitar aquesta trobada per rea-

tra disponibilitat per poder respondre

litzar una conferència d’interès per als

a dubtes i/o inquietuds.

nostres col·legiats. En aquest cas va
ser el torn del company Luis Soto, que

Tot seguit va ser el torn per a la con-

ens va presentar una ponència que

ferència del Luis Soto, que ens va

versava sobre la fragilitat en geriatria.

parlar de la Fisioteràpia centrada en
la persona, una Fisioteràpia geriàtri-

El dia es va iniciar amb la reunió anual,

ca que actua amb evidència científica

cions per a mòbils, que poden ajudar

on vam explicar quines són les fun-

i que avalua el pacient amb totes les

a crear adherència al tractament... tot

cions de la Secció, les activitats fetes

eines de les quals disposa com, per

per combatre la fragilitat amb agilitat.

durant l’any 2017 i els projectes previs-

exemple, el crossfit o els nous avenços

tos per al 2018; sempre recordant que

tecnològics com poden ser aplica-

Secció Territorial de Girona

El Grup d’Interès de Fisioterapeutes del Penedès fa una crida per aconseguir nous membres
El Grup d’Interès de Fisioterapeutes del Penedès del Col·legi

posar-vos en contacte amb el Grup a través del correu

de Fisioterapeutes de Catalunya fa una crida als col·legiats

professional@fisioterapeutes.cat

per aconseguir nous membres.
El Grup acostuma a reunir-se una vegada al trimestre per trobar
Si sou fisioterapeutes col·legiats de l’Alt o del Baix Pe-

les diferents maneres de fer difusió de la Fisioteràpia al Pene-

nedès i us interessa col·laborar-hi, fer pinya i promou-

dès, amb dos grans blocs: col·laborar amb les activitats dirigi-

re activitats sobre el col·lectiu al vostre territori, podeu

des al col·lectiu de fisioterapeutes i les dirigides a la població.

El Seminari Tècnic de Prevenció de caigudes, a Lleida
La Universitat de Lleida (UdL) va acollir

ensenyar diferents dispositius per a la

el passat dissabte 18 de novembre el

disminució i/o eliminació de les conten-

Seminari Tècnic de Prevenció de cai-

cions físiques i per prevenir caigudes.

gudes a càrrec del fisioterapeuta Roger
Gómez, cofundador de Quvitec (Centre

En acabar el Seminari hi va haver un torn

d’Ajudes Tècniques, SL).

de preguntes on entre els assistents vam
poder debatre sobre els diferents siste-

Va ser un seminari principalment teòric

mes que cadascú utilitza.

on es va exposar el sistema de sedestació, prevenció i posicionament, i es van

24
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QUI ÉS QUI

Laura Pérez
Membre de la Comissió d’Hipoteràpia
Qui soc?
El meu nom és Laura Pérez i soc fisioterapeuta experta en hipoteràpia. Les
meves passions sempre han estat el
món del cos humà des de totes les seves vessants i, de la mateixa manera,
el cavall i tot el que l’envolta. Sempre
buscant aprendre i poder fer dels meus
interessos la meva vida professional,
vaig decidir-me per la hipoteràpia.
Tot i que fins al moment he dedicat
pràcticament tota la meva vida laboral
a aquest àmbit, mai m’he desvinculat
d’altres àrees com són la Fisioteràpia
neuromusculoesquelètica i la rehabilitació en neurologia. Tot i que són dos
àmbits amb abordatges terapèutics
diferents i amb un gran camp formatiu
al darrera, intento estar-ne al corrent
d’ambdós, així com mantinc l’objectiu
de poder formar-me’n durant els pro-

dels professionals sanitaris que pu-

terès i aprenent de la meva experièn-

pers anys.

guin trobar-s’hi relacionats per la seva

cia professional.

àrea d’actuació i, per altra banda, per
Què faig?

poder formalitzar i oficialitzar aquest

Evidentment, créixer com a professio-

àmbit amb l’objectiu que pugui en-

nal equival a poder oferir una millor

Actualment inicio una nova etapa

tendre’s i conèixer-se des de la Fede-

assistència sanitària i atès que actual-

professional com a fisioterapeuta en

ració Catalana d’Hípica, al Col·legi de

ment estic iniciant una nova etapa

un centre privat i estic en procés d’ini-

Fisioterapeutes de Catalunya i el De-

professional, les meves inquietuds se

ciar un nou projecte d’hipoteràpia en

partament d’Educació de la Generali-

centren en aconseguir fer créixer els

un centre hípic inclusiu. A més de la

tat, fins a les escoles, entitats, centres

dos projectes en els quals em trobo.

meva activitat professional, vaig rea-

i famílies amb persones que puguin

D’una banda, intentar exercir cada dia

litzant formació tant en l’àrea de la Fi-

ser-ne beneficiàries.

una millor Fisioteràpia al centre privat
on col·laboro actualment, així com,

sioteràpia com del món de l’equitació
i els cavalls.

Què vull fer?

d’altra banda, ajudar a impulsar un
projecte tan important com el d’una

Els motius pels quals vaig voler for-

El meu objectiu professional principal

hípica inclusiva per obrir el món dels

mar part de la Comissió d’Hipoterà-

és seguir creixent dins el món Fisio-

cavalls a totes les persones que hi es-

pia van ser, per una banda, per poder

teràpia, formant-me sempre que sigui

tiguin interessades, independentment

donar-la a conèixer dins del sector

possible en les àrees que em són d’in-

de les seves capacitats.
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Grans reptes per al 2018!

Comencem el 2018 amb les piles re-

mecànic a l’oïda interna. Com tot a la

mals, que constarà d’una part de tracta-

novades. Aquest serà un gran any per

nostra professió, una bona valoració és

ment a animals domèstics. Podrem veu-

a la Fisioteràpia a Catalunya, amb un

bàsica per encertar on es troba l’afec-

re com s’utilitzen mitjans equivalents als

Congrés Internacional promogut pel

tació; per aquest motiu ens presentarà

empleats en la Fisioteràpia en humans

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalu

els tipus de nistagmes, els reflexes re-

en la recuperació precoç d’animals. La

nya on també estarà present la Societat

lacionats, a més de diferents manio-

segona part tractarà sobre la Teràpia

Catalano-Balear de Fisioteràpia.

bres de valoració i tractament per a

Assistida amb Animals. Gossos, cavalls,

la millora d’aquests pacients.

gats, conills... La llista és interminable,

El 19 de desembre del passat 2017,

però aquests són els animals que s’uti-

se celebrà, a la nostra seu, l’Assem-

A meitat del mes de març tindrem la

litzen més sovint en el tractament assis-

blea General Ordinària de la SCBF on

Jornada en Fisioteràpia pediàtrica.

tit per aconseguir una millora holística

es va presentar, als socis assistents, la

En els últims anys ha canviat l’enfoca-

de les funcions físiques, socials, cogni-

memòria d’activitats de l’any 2017, es va

ment del tractament de la Fisioterà-

tives i emocionals del pacient.

formar la nova junta, es van explicar els

pia pediàtrica cap a un model centrat

comptes de la Societat i es presentaren

en la família, on la intervenció sobre

Continuem treballant per portar als

els projectes per a aquest 2018.

l’entorn s’eleva a la màxima potèn-

nostres socis les últimes novetats en

cia i el tractament es guia a través de

les diferents disciplines en Fisioteràpia,

Una de les formacions que hem man-

la motivació al nen. Aquesta Jornada

per aquest motiu, al proper Noticiari

tingut respecte del 2017 és el taller de

de Fisioteràpia Pediàtrica tindrà com

us presentarem la Jornada Interhospi-

Síndrome Vertiginosa que imparteix en

a objectiu actualitzar el fisioterapeuta

talària de la SCBF, que ve carregada

Sergi Lucas, que es realitzarà el dia 2 de

en aquest nou paradigma de tracta-

de novetats.

març. Aquest taller ens apropa a la pa-

ment des de la perspectiva dels dife-

tologia vestibular i, més concretament,

rents centres que acullen aquests nens

Pots seguir-nos a les nostres xarxes

al VPPB (Vertigen Posicional Paroxístic

amb discapacitat.

socials o col·laborar amb nosaltres

Benigne). El VPPB és la patologia més

fent-te soci.

comuna dels trastorns del sistema ves-

Al mes d’abril tenim una de les novetats

tibular, es dona per un problema bio-

d’aquest any, la nostra I Jornada d’ani-

26
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Programa d’activitats 2018
25 i 26 gener
Curs el dolor crònic
Sr. Aimar Orio i Germán Digerolamo

14 abril
Jornada teràpia assistida
amb i per animals

16 febrer
Jornada actualització de la
Fisioteràpia respiratòria

25 maig
Jornada interhospitàlaria

2 març
Taller síndrome vertiginosa
Sr. Sergi Lucas
16 març
Jornada pediatria

Si vols fer-te soci o més informació

3 octubre
Jornada interuniversitària

sobre el que fa la Societat, ens pots
trobar a la nostra pàgina web i se-

26 octubre
Jornada medicina de l’esport
24 novembre
Congrés

La tecnología más innovadora
para ayudar al profesional
en el diagnóstico clínico de
los trastornos músculo-esqueléticos
y del equilibrio postural

info@physicaltech.com

guir-nos a les xarxes socials:

 www.scfisioterapia.cat
 SocietatCientificaDeFisioterapia
 @SCBF_Scientific
 @scbfscientifica

Tecnología 3D
para un MEJOR
diagnóstico
www.physicaltech.com

Análisis postural en 3D: frontal, sagital
y transversal
Medición vertebral: escoliosis, hipercifosis,
hiperlordosis
Ángulo de rotaciones pelvis y tórax
Test funcionales estáticos y dinámicos
Medición de cualquier rango de
movimiento en 2D y 3D

Mejor comunicación pacientes / profesional
Mayor credibilidad
Cuantificación objetiva
GANE prestigio
GANE pacientes
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CLUB CFC

El Club CFC et porta a Jordània
Dia 1

Barcelona – Amman
A les 13.00 h presentació a l’aeroport d’El Prat, Terminal 1,

2n any d’aventura!!
Tornem a viatjar

amb destinació Amman, capital de Jordània.

Dia 2
Amman

Dia 5

Ens trobem a la capital del Regne Hachemita on visitarem els

Petra

llocs més destacats i, a la tarda, farem compres a mercats de

Dedicarem tot el dia a descobrir la ciutat coneguda amb el

Les mil i una nits...

sobrenom de la Ciutat Rosada per el color rosat que envolta

Dia 3

tot el terreny. Caminarem a través del Siq, un
profund i estret congost creat a resultes d’un terratrèmol. Un

Amman – Riu Jordà – Mar Morta

cop arribem al final, ens espera una gran sorpresa: Al-Khaz-

En autocar privat, ens dirigirem cap a la ciutat de Betània, un

neh, més conegut amb el nom de ‘ El Tresor’.

lloc amb molta càrrega espiritual i centre de peregrinacions

Per la tarda disposaran de temps lliure. Aquells que estiguin

des que es descobrís al lloc un baptisteri on, suposadament,

en forma, podran pujar pel turó que condueix fins al mones-

Jesús va rebre les aigües de mans de Sant Joan.

tir, i els menys aventurers tindran un moment relaxat per gau-

Molt a prop trobarem la mar Morta, el lloc més baix de la

dir de l’artesania que ofereixen els nombrosos venedors que

terra, a 430 metres sota el nivell del mar. Allà ens instal·larem

es troben entre les tombes reials.

al nostre hotel i, després de dinar, gaudirem de l’experiència
de banyar-nos a la mar Morta. L’alt contingut en sal de les seves aigües farà que el nostre cos suri. L’experiència és única
i gratificant; no deixeu perdre l’oportunitat d’aquest bany!

Dia 4

Mar Morta – Mont Nebo – Madaba- Petra
Avui iniciem el nostre viatge cap al sud del país i, de camí,
recorrerem la regió central, on les poblacions es dispersen
pel llegendari Camí dels Reis o la via Nova Trajana.
Visitarem el Mont Nebo, lloc conegut especialment pel record de la visió de la Terra Promesa i mort de Moisès, que
narra la Bíblia. Arribarem a Madaba i, a continuació, fent ruta
pel Camí dels Reis, gaudirem d´un espectacle natural increïble, Wadi al-Mujib.
A la tarda, arribarem a Petra, la ciutat nabatea del desert i
l’espina dorsal de Jordània, on hi passarem les dues següents nits.
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Dia 6

Petra – Petita Petra – Desert de Wadi Rum
A prop de Petra, i a través d’un paisatge fantàstic, arribarem
a la Petita Petra i, a la tarda, ens dirigirem cap a un dels deserts més increïbles: Wadi Rum.
En vehicles 4x4 iniciarem un entretingut passeig recorrent
aquest magnífic escenari natural, de sorra vermella i pedres
granítiques, que la natura ha modelat amb el temps i l’erosió,
creant formes capritxoses.
Ens allotjarem a haimes amb bany privat i viurem una nit sota
els estels.

Dia 7

Desert de Wadi Rum – Àqaba (mar Roig)
Gaudirem de l’experiència de veure sortir el sol al desert
sobre camells, tota una experiència plena de colors i sensa-

»» Avió, facturació maleta, trasllats, guia
turística des de Barcelona i guia local
de parla hispana durant tot el viatge

cions úniques.

»» Pensió completa, excursions incloses

Continuem ruta cap a Àqaba, situada al mar Roig. A la tarda,

»» Jeeps i camells al desert

us convidarem a navegar per les cristal·lines aigües del mar

»» Aigua mineral a tots els àpats

Roig per admirar el corals que donen color a la seves aigües,

»» Propines incloses

una meravella natural. Farem un passeig d’aproximadament

»» Assegurança de viatge i visat

45 minuts.

»» Hotels 4**** o similars

Dia 8
Àqaba

Tindrem el dia lliure per gaudir d’un bon bany a les platges

Interessats a rebre més informació:
clubcfc@fisioterapeutes.cat
o el telf. 93 207 50 29, ext.1115

del mar Roig. L’hotel té un conveni amb un Beach Club (piscines, platges privades, esports nàutics, etc.) on podreu passar
un dia molt divertit.

Viatge organitzat per:

Dia 9

Àqaba – Amman – Barcelona
Arribada a l’aeroport d’El Prat a les 13.10 h.
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CLUB CFC

Curs de Mindfulness
“El Mindfulness consisteix simplement a adonar-te del que està passant en aquest instant sense desitjar que la situació fos diferent, a gaudir del
present sense aferrar-te a ell quan canvia (i sens
dubte, ho farà), i a afrontar les coses desagradables sense tenir por que mai canviïn (ja que res
dura per sempre)”- James Baraz.
Quins són els objectius d’aquest curs?
• Aprendre les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència.
• Optimitzar la presa de decisions.
• Gestionar les crisis i els desafiaments del dia
a dia.
• Gestió de canvis i benestar general.
• Pla d’acció de millora personal i professional.
• I molt més!
A qui va dirigit? A fisioterapeutes que vulguin:

ció plena) per al seu creixement personal.

Nou curs*
subvencionat al 100%

• Compartir coneixements amb altres col·le-

*Certificat d’aprofitament oficial de 30 hores lectives.

• Utilitzar les tècniques de Mindfulness (aten-

gues de professió, amb actitud positiva.
• Gaudir del “aquí i ara” del curs.

Curs organitzat per:

Requisits:
• Pots venir sol o acompanyat, però un dels dos ha de ser fisioterapeuta.
• Estar actiu en el món laboral (compte aliè o autònom).
• Grup mínim de 15 persones.
Si vols més informació d’aquest curs, envia un correu electrònic a:
clubcfc@fisioterapeutes.cat o truca per telèfon al 93 207 50 29 ext. 1115
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Curs de Community Manager
Gestió de xarxes socials per al teu centre de
Fisioteràpia!
Què vol dir Community Manager? Quina és realment la seva funció?
Ara tens la possibilitat d’aprendre a crear i gestionar els teus perfils personals o els del teu centre
de Fisioteràpia, amb professionalitat i amb marca
d’empresa.
Quins són els objectius d’aquest curs?
• Dominar els principis del màrqueting on line
i les formes més efectives de difondre un
missatge o marca.
• Controlar els principals Social Media (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Pinterest,
Youtube, Vimeo, Vine, Instagram...).
• Tècniques de generació de reputació positiva on line.
• Fomentar l’autoaprenentatge.
• Enviament de Mailchimp. Disseny de newsletters i e-mailing.

Nou curs*
subvencionat al 100%
*Certificat d’aprofitament oficial de 50 hores lectives.

A qui va dirigit? A fisioterapeutes que vulguin:
• Millorar les seves competències en les xarxes socials.
• Iniciar-se a gestionar estratègies en mitjans
socials en benefici personal i/o laboral.
• Compartir coneixements amb altres col·legues de professió.
Curs organitzat per:

Requisits:
• Pots venir sol o acompanyat, però un dels dos ha de ser fisioterapeuta.
• Estar actiu en el món laboral (compte aliè o autònom).
• Grup mínim de 15 persones.
Si vols més informació d’aquest curs, envia un correu electrònic a:
clubcfc@fisioterapeutes.cat o truca per telèfon al 93 207 50 29 ext. 1115

gener-febrer 2018 31

Club

CFC

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

aplicacions
informàtiques

assegurances

bancs i caixes

carburants

equipaments
informàtics

espectacles

esports

formació
transversal

gestió
de residus

hotels

parcs
d’atraccions

restauració

salut i benestar

subministraments
de fisioteràpia

supermercats

telefonia

viatges

altres

La vostra confiança ens fa créixer dia rere dia i ens permet
ampliar les ofertes del Club al llarg de tot el 2018!
Gràcies per la vostra participació.

Visita’ns a www.fisioterapeutes.cat

