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OPINIÓ

El fruit d’uns  
mesos intensos
Manel Domingo. Degà

Ara sí. Aquest número del Noticiari 

coincidirà per fi al carrer (que també vol 

dir als centres de Fisioteràpia dels nos-

tres col·legiats, vosaltres, lectors) amb el 

I Congrés Internacional de Fisioteràpia, 

l’#FTP18, que reunirà a Barcelona, el 4 

i 5 de maig, experts en tots els àmbits 

de la Fisioteràpia. Tots: el neuromuscu-

loesquelètic, l’esportiu, el geriàtric, el 

neurològic, el respiratori, el pediàtric, el 

de sòl pelvià... 

Esperem haver-vos-hi enllaminit al llarg 

dels darrers mesos i que ens hi trobem i 

que el gaudiu de ple. I recordeu també 

que l’#FTP18 desborda les dues dates 

escollides pel Congrés, pròpiament, i 

que aprofitarem la presència a la ciutat 

d’alguns dels ponents perquè impartei-

xin cursos els dies anteriors i posteriors. 

Podeu consultar l’oferta a l’adreça: 

ftp18.cat/ca/activitats 

Aquest número és també el de l’entre-

ga dels dos premis amb què el CFC re-

coneix anualment la tasca de fisiotera-

peutes col·legiats destacats, en pro de 

la nostra professió. El guardó de Fisio-

terapeuta de l’Any que ha guanyat el fi-

sioterapeuta Rafel Donat i el Premi June 

Nystrom, amb què enguany des de la 

Junta de Govern del CFC hem volgut 

reconèixer la figura i la tasca del fisiote-

rapeuta Juan Vicente López Díaz, a qui 

entrevistem en aquest Noticiari. 

I finalment, també és un número en què 

insistim en una tasca que realitzem des 

del Col·legi pel bé del col·lectiu i de la 

Salut Pública, però que requereix de la 

participació i dels ulls de tots nosaltres. 

La persecució de l’intrusisme. Hi dedi-

quem un reportatge on repassem tot 

allò que es fa des del CFC i alguns dels 

casos més recents.

És el moment de trobar-nos tots a l’#FTP18,  
de seguir apostant per la bona feina  
i celebrar el Premi June Nystrom i de 
continuar vetllant pel bon funcionament  
de la professió frenant l’intrusisme.
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EL TEMA DEL MES

Perseguint 
l’intrusisme
Professionalitat, 
detectius privats  
i tot el pes de la llei
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Vetllar per la professió i pels fisiotera-

peutes col·legiats també vol dir perse-

guir qui es fa passar per un de nosal-

tres sense ser-ho. Una persecució que 

no és tant per evitar una competència 

deslleial, que també, sinó sobretot pel 

bé de la salut pública, acció que també 

dignifica la professió. 

Els professionals sanitaris que tenen 

els coneixements, la preparació i l’ex-

periència per impartir Fisioteràpia són 

els fisioterapeutes, així de senzill. Per 

això fa anys que el Col·legi de Fisiote-

rapeutes de Catalunya treballa proacti-

vament i amb lupa contra l’intrusisme, 

a través del Departament Professional i 

l’Assessoria Jurídica del CFC. 

En el moment d’escriure aquest article, 

per exemple, s’estan dirimint als jutjats 

vuit querelles interposades pel Col·legi 

després del prescriptiu seguiment mit-

jançant investigadors privats que apor-

ten les proves necessàries. 

Un dels casos denunciats és el d’una 

persona que sense disposar del títol 

habilitant es presentava als pacients 

com a fisioterapeuta i feia tractaments 

de tot tipus, manipulacions de colum-

na incloses. Una altra persona, també 

sense el títol, es presentava als pacients 

com a fisioterapeuta i iniciava tracta-

ments sense valoració ni anamnesi. 

Un tercer exemple és el d’una persona 

sense títol que es feia passar per fisio-

terapeuta, facturant amb el nom d’una 

altra persona, i arribant a l’extrem de 

tenir alumnes en pràctiques. 

En la majoria de casos, el Col·legi pre-

senta denúncia. És a dir, posa el cas en 

coneixement del Ministeri Fiscal, que 

és finalment qui decideix si acusar o no 

l’infractor. 
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EL TEMA DEL MESEL TEMA DEL MES

Si la denúncia no prospera, s’estudia si 

posar la querella, fórmula amb la qual 

és el CFC qui fa l’acusació. S’hi acom-

panyen les proves que aporten els in-

vestigadors privats que contracta el 

Col·legi, que poden arribar a fer-se pas-

sar per malalts, en mans dels presump-

tes infractors, per recopilar així les pro-

ves necessàries. L’investigador privat fa 

després un informe on detalla l’expe-

riència i adjunta les proves. I arribarà a 

actuar de testimoni al judici, si s’escau.

Truqueu al Departament d’Intrusisme

El Col·legi té les portes i els telèfons 

oberts per atendre tots els pacients i 

col·legiats que necessitin denunciar ca-

sos similars, a través del Departament 

d’Intrusisme de l’Àrea de Desenvolupa-

ment Professional i Atenció Col·legial.

Així mateix, també s’han denunciat al 

Departament de Salut per a la seva 

prescriptiva inspecció i avaluació sa-

nitària tots aquells establiments que 

oferien serveis de Fisioteràpia sense 

l’autorització pertinent ni les condi-

cions mínimes. 

Són casos en què els infractors no 

només fan tasques pròpies dels fisio-

terapeutes sense disposar del títol 

professional habilitant sinó que, a més, 

desenvolupen tasques corresponents 

a d’altres professionals de la salut (fet 

que també s’informa als col·legis pro-

fessionals corresponents).

Una altra manera de caure en l’intru-

sisme és la publicitat i la retolació en-

ganyoses, activitats que el CFC també 

persegueix i denuncia pertinentment a 

l’Agència Catalana de Consum. 

Un exemple recent és el d’una empresa 

que duia a terme cursos de quiromas-

satge amb finalitats terapèutiques i 

cursos d’osteopatia; un altre, és el d’un 

centre que duia a terme formació de 

teràpia manual i osteopatia. 

També s’han hagut de requerir clíni-

ques i centres sanitaris on s’hi duien a 

terme pràc tiques parafisioterapèuti-

ques, a través de professionals que no 

tenien la ti tu la ció homologada o que 

brandaven titulacions no reglades i, fins 

i tot, casos de professionals donats de 

baixa del Col·legi.

Sumar esforços entre col·legis

Així mateix, el CFC col·labora de for-

ma activa amb la Taula Lletrada Inter-

col·legial amb l’objectiu de coordinar 

actuacions conjuntes que afecten a 

tots els col·legis professionals (intrusis-

me, transparència, protecció de dades, 

honoraris...). Es reuneixen un cop al 

mes, els assessors jurídics de tots els 

col·legis. 
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L’intrusisme professional  
és la realització d’actes  
propis d’una professió  
sense tenir el corresponent 
títol acadèmic expedit o 
reconegut a l’estat espanyol.

Actualment, el nostre col·lectiu és un dels més 

afectats per la pràctica de l’intrusisme professio-

nal, atès que són moltes les ofertes formatives en 

matèria de massoteràpia, entre d’altres, que sense 

disposar de la qualificació adequada, s’adrecen a 

qualsevol persona del carrer.

Per aquesta raó el CFC gestiona un registre amb 

totes les notificacions i accions realitzades sobre 

casos d’intrusisme professional. També ha esta-

blert mecanismes de comunicació amb la Subdi-

recció General d’Avaluació i Inspecció d’Assistèn-

cia Sanitària per informar-los de les irregularitats 

que es detecten.

Durant el 2017, el CFC va obrir 39 expedients per 

intrusisme, en va tancar 3 i va realitzar 5 notifica-

cions a Inspecció Sanitària.

El 2017, en xifres

39 expedients per intrusisme

3 expedients tancats

5 notificacions a Inspecció Sanitària
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PERSONATGE

velocitat adequada i durant el temps 

suficient, farem maionesa.

S’entén que no va ser d’un dia per 

l’altre, però recorda com va ser el mo-

ment en què va veure clar que tenia 

alguna cosa nova entre mans?

Tractava habitualment amb massatge, 

electroteràpia i exercicis a pacients amb 

hèrnies discals, que aconseguien alleu-

jament però no una solució duradora. 

Quan vaig començar a introduir unes 

oscil·lacions corporals generals, amb la 

simple intenció de relaxar-los abans del 

massatge, van començar a dir-me que 

Vostè és el creador del mètode POLD. 

Com explicaria aquest mètode de 

teràpia manual oscil·latòria a algú que 

encara no el conegui?

El moviment muscular i/o articular és 

l’acció que, en general, més capacitat 

terapèutica ha demostrat. Quan afegim 

un gest oscil·latori a aquesta mobilitza-

ció i el mantenim durant un temps su-

ficient, apareixen efectes neurològics, 

fisiològics i biomecànics sorprenent-

ment efectius per resoldre les patolo-

gies. Un exemple molt gràfic: si batem 

a baixa velocitat oli i ou, obtenim un 

líquid groguenc... Però si ho fem a la 

Per què va estudiar Fisioteràpia, d’on 

li ve la vocació?

Als 30 anys vaig patir una crisi de vo-

cació professional, llavors treballava de 

mecànic a Telefònica i estudiava quart 

d’Enginyeria de Telecomunicacions. 

Arreglar màquines va deixar de satis-

fer-me i vaig fer un retir per aclarir-me. 

Col·laborant amb una clínica de tracta-

ment natural de toxicòmans, vaig des-

cobrir com el massatge, el ioga i altres 

tractaments ajudaven aquestes perso-

nes a sortir de l’addicció. I vaig decidir 

que arreglar persones era més satisfac-

tori que arreglar màquines.

Juan Vicente López Díaz és doctor en 
Fisioteràpia per la UAB i llicenciat en 
Cinesiologia i Fisiatria per la UNSM. 
També és diplomat en Estudis Avançats 
de Fisiologia per la UAB i autor del con-
cepte Pold de Teràpia Manual. Dirigeix 
l’Institut POLD i la Fundació Omphis. 
I la Junta de Govern del CFC ha acor-
dat donar-li el Premi June Nystrom “per 
tota la seva trajectòria dins de la Fisio-
teràpia a nivell nacional i internacio-
nal”. L’hem entrevistat per acostar-nos 
una mica més a la seva tasca. 

“Cal donar suport a les iniciatives individuals, 
portant-les a l’espai col·lectiu i donant valor a 
cada nova idea, investigant si té recorregut”

Juan Vicente López Díaz, Premi June Nystrom
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els havia desaparegut la ciàtica des que 

els oscil·lava... i això no podia ser ca-

sual. Hi havia una relació causa-efecte i 

vaig seguir estirant del fil.

En quin punt es troba la implementa-

ció del mètode a nivell mundial?

A Llatinoamèrica és on més acceptació 

ha tingut, som a gairebé tots els països. 

A Europa, hem realitzat formació pun-

tualment a Anglaterra, Alemanya, Suïs-

sa, França i Portugal, on l’Institut Pold 

hi té seu estable. També hem realitzat 

cursos a Sud-àfrica i a l’Índia.

Com animaria a les noves generacions 

a investigar, tot i les hores, dia i nit, 

que cal invertir?

Els diria sobretot que treballin en si-

lenci. I que s’envoltin d’aquells que els 

estimen i els donen suport; que facin 

oïdes sordes a les crítiques que els cau-

ran a sobre, al llarg del camí, i que con-

fiïn en si mateixos, en el que veuen a la 

clínica i en el que els seus pacients els 

expliquen. I que segueixin endavant. 

Que en aquest món de la investiga-

ció, els plaers arriben el dia que veus 

el treball publicat, però sobretot quan 

el que fas serveix per millorar l’eficàcia 

del que fan altres col·legues.

En quin moment el troba, professio-

nalment, aquest reconeixement del 

Premi June Nystrom?

Em falta poc per jubilar-me oficial-

ment, però diria que és l’època més 

activa de la meva vida. Compatibilit-

zo l’assistència clínica gairebé diària-

ment, amb la docent, de grau en dues 

universitats i la de postgrau en altres 

tres; la formació continuada a l’Institut 

Pold en diversos països i l’activitat in-

vestigadora, que és la que més m’in-

teressa en aquest moment, doncs vull 

deixar un bon suport científic al POLD 

abans que les forces em fallin. No sé 

què és l’oci.

Quins són els seus projectes de futur?

Durant molt de temps he escoltat re-

trets al mètode dels meus col·legues 

joves, pel que fa a la falta d’evidència 

científica, i tenien raó. Però en la meva 

generació vam aprendre a tenir efecti-

vitat i acumular experiència clínica però 

no a generar evidència, ningú ens va 

ensenyar la importància d’això. Mentre 

a la resta del món ens treien avantatge. 

Quan vaig ser conscient d’això, vaig co-

mençar el meu doctorat, i a realitzar in-

vestigacions que sustentessin el que en 

la pràctica clínica estava aconseguint. 

El projecte de futur és crear equips 

d’investigació que generin evidència 

de l’aplicació del concepte POLD.

Aprofitant l’altaveu de l’entrevista, què 

li diria al col·lectiu de fisioterapeutes?

El col·lectiu de fisioterapeutes a Espa-

nya té un gran problema: no té cons-

ciència de col·lectiu. És un grup d’in-

dividus altament competitius i on les 

enveges i l’ego sobrealimentat són 

massa presents. Per sort no en tots. 

En general és un món on es mouen 

interessos que s’enfronten subterrània-

ment a uns amb els altres, interessos 

per acaparar els espais de formació, 

que generen grans ingressos; o el con-

trol dels concerts amb les companyies 

d’assegurances, que condicionen les 

relacions i el sentiment de col·lectivitat. 

En aquest sentit els diria als meus col·le-

gues que hem d’aprendre a col·laborar 

amb humilitat, compartint coneixement 

i recursos. Que cal donar suport a les 

iniciatives individuals, portant-les a l’es-

pai col·lectiu, donant valor a cada nova 

idea, investigant si té recorregut, apor-

tant recursos, però també recolzant 

emocionalment aquest impuls d’inno-

vació desenvolupament i investigació 

(R+D+I) perquè prosperi. No hauríem 

de caure en la crítica fàcil, que fa que 

algunes bones iniciatives es quedin al 

tinter, per por d’exposar-se a la censura 

despietada de molts col·legues. Jo vaig 

estar a punt d’abandonar, i encara avui 

dia no estic exempt d’algunes crítiques 

ferotges, però aquí segueixo, al peu 

del canó. Només el suport a la innova-

ció i el treball, des del pensament crític 

constructiu, ens permetrà posar-nos a 

l’altura del món en Fisioteràpia i tenir 

consciència de col·lectiu.
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A FONS

El millor amic... 
dels fisioterapeutes
La Sonia Puentes (1988) explica que en un 
moment determinat de la seva vida es posava les 
mans a les butxaques i tocava sorra, i que això li 
reafirmava que anava pel bon camí, que era just 
on volia ser, on havia somiat de petita. Mentre 
estudiava Fisioteràpia a les Escoles Universitàries 
Gimbernat i feia les pràctiques de la carrera, 
també treballava de monitora al menjador de 
l’escola pública El Viver, de Montcada i Reixac: 
allà s’ocupava de la quitxalla de P3 i s’ho 
“passava pipa”, i d’allà venia la sorra. 
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Puentes recorda que “quadrava hora-

ris per poder fer pràctiques al matí, ser 

al menjador al migdia i anar a la uni-

versitat a la tarda. Alguns dies arriba-

va a la Gimbernat amb les butxaques 

plenes de sorra, del pati de l’escola, i 

aquest petit detall em recordava que 

la pediatria era el meu camp, em feia 

feliç i m’hi volia dedicar”. I tot seguit 

etziba aquella màxima clàssica i certa: 

“Tria una feina que t’agradi i no hauràs 

de treballar mai més”. Es va llicenciar 

en Fisioteràpia el 2011, i aquell mateix 

any va col·legiar-se al CFC. Al cap d’un 

temps, la Neula va entrar a la seva vida. 

La Neula és una gossa, la seva gossa. 

Una preciosa i enorme golden retrie-

ver de pèl blanc. “La gossa de teràpia 

somiada, la companya canina ideal, 

perquè gaudeix del contacte amb la 

gent i s’adapta a qualsevol sessió”, diu 

Puentes. La Neula va ser seleccionada 

pel seu bon caràcter, socialitzada en 

tot tipus d’entorns (socials, hospita-

laris, educatius) i educada en positiu 

sota la supervisió d’educadors canins 

i etòlegs.

La Sonia Puentes forma part d’un equip 

interdisciplinari que treballa en centres 

oberts de Montcada i Reixac. I pel que 

ens explica la fisioterapeuta, l’“efecte 

Neula” es nota des del moment en què 

la gossa entra a la sala. Quan la tenen 

davant i gràcies a l’empatia que els ge-

nera, els nanos de seguida fan pinya 

entre ells i s’ajuden perquè l’activitat 

surti bé. La seva presència “ens ajuda a 

sortir de l’entorn sanitari tancat”. I tam-

bé hi ha l’efecte sorpresa. 
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A FONS

Encara que sigui de teràpia, trobar-te 

una gossa en un centre sanitari crida 

l’atenció, perquè no te l’esperes i, se-

gons Puentes, precisament per això 

“és el distractor perfecte i resulta molt 

positiu aplicat a un pacient pediàtric 

que fa temps que està ingressat o que 

acumula ja moltes sessions de Fisio-

teràpia seguides i processos terapèu-

tics que poden comportar dolor”. De-

penent del cas, la Neula té la funció de 

“motivadora, distractora o facilitadora 

de la sessió”.

La Neula —i el mèrit és seu, és clar, 

però també dels professionals que van 

escollir aquest mètode— aconsegueix 

que els menuts, els pacients, s’impli-

quin en la seva pròpia recuperació 

gairebé sense ser-ne conscients, que 

oblidin barreres, mandra, dolor. Resulta 

obvi quan t’ho expliquen però no deixa 

de ser fascinant: no és que toqui sessió 

de Fisioteràpia, és que hem de passejar 

la Neula, i això ho facilitat tot.

El tractament i el seu efecte seran els 

mateixos que si no intervingués l’ani-

mal, però el nen té moltes més ganes 

de moure’s i de fer l’exercici, quan fer-lo 

vol dir fer-li una festa a la Neula. “Com 

li agrada a la Neula que la toquis amb 

la mà tan oberta. Has vist com tanca els 

ulls? S’adorm i tot, amb aquest massat-

ge”. I qui diu acaronar diu posar-li men-

jar al bol o llançar-li la pilota. Els benefi-

cis per al pacient són evidents.

Als fisioterapeutes que ens estiguin 

llegint i s’estiguin pensant si abraçar 

aquesta modalitat de treball terapèutic 

amb gossos, Puentes els diu que “si els 

agraden els gossos, endavant! És un 

camp molt gratificant!”. 

Però també adverteix que aleshores la 

sessió esdevé una mica més complexa 
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perquè inclou el “gos de teràpia, el 

tècnic en intervencions assistides amb 

animals [paper que sol fer ella], el fisio-

terapeuta, el pacient i, en alguns casos, 

la família”, i que “cal formar-se en inter-

vencions assistides amb animals”. Però 

el viatge, assegura, val la pena. 

Actualment aquesta fisioterapeuta 

està immersa en el Projecte Link, un 

projecte d’acció social que aprofita 

l’acceptació dels gossos de teràpia 

per millorar la inclusió d’infants en risc 

d’exclusió, treballant la cohesió del 

grup, l’empatia i la tinença responsa-

ble d’animals. Concretament, la seva 

feina és la tècnica en intervencions as-

sistides amb animals. 
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La tecnología más innovadora 

y del equilibrio postural

en el diagnóstico clínico de

los trastornos músculo-esqueléticos

Medición vertebral: escoliosis, hipercifosis, 
   hiperlordosis

  Ángulo de rotaciones pelvis y tórax

 Test funcionales estáticos y dinámicos

para ayudar al profesional

Medición de cualquier rango de 
    movimiento en 2D y 3D

www.physicaltech.com

Tecnología 3D 
   para un MEJOR 
            diagnóstico

Análisis postural en 3D:  frontal, sagital
  y transversal

Mejor comunicación pacientes / profesional

Mayor credibilidad

Cuantificación objetiva

    GANE prestigio 
GANE pacientes

info@physicaltech.com



ARTICLE CIENTÍFIC

Abstract
Objectius. L’objectiu d’aquest estudi 

fet en persones amb dolor lumbar crò-

nic no específic és avaluar els resultats 

que un programa multimodal de Fisio-

teràpia amb o sense l’acompanyament 

d’aquarunning en aigües profundes té 

sobre el dolor, la discapacitat física i la 

salut en general.

Disseny. Es va fer un assaig aleatori 

controlat amb 46 persones amb dolor 

lumbar crònic no específic que van ser 

tractades tres cops a la setmana durant 

15 setmanes. Cada grup va rebre 60 

minuts de Fisioteràpia multimodal (un 

programa d’exercici físic individualitzat, 

teràpia manual, i cures per a l’esquena, 

educació sobre el dolor i informació 

per a un estil de vida actiu) però un dels 

grups tenia a més sessions de 20 minuts 

d’aquarunning amb càrrega individua-

litzada segons el propi llindar aeròbic.

Resultats. Ambdues intervencions 

van comportar millores significatives 

a nivell de dolor, discapacitat i salut 

física. El canvi mitjà en el dolor, la dis-

capacitat i l’estat de salut física és de 

-36,1 ± 25,1 mm en l’escala visual analò-

gica, de -3,0 ± 4,8 punts en el qüestio-

nari de Roland-Morris i de 10,6 ± 12,9 

punts en el qüestionari de salut SF-12 

en el cas del grup amb Fisioteràpia i 

aquarunning en aigües profundes i de 

-34,1 ± 2,0 mm en l’escala visual analò-

gica, -1,6 ± 1,5 punts en el qüestionari 

de Roland-Morris i de 8,9 ± 13,0 punts 

en el qüestionari de salut SF-12 en el 

cas del grup amb només Fisioteràpia.

Conclusions. El dolor, la discapacitat, 

l’estat de salut, la força muscular i la 

resistència, i l’amplitud de moviment 

lumbar van millorar de manera signifi-

cativa en els dos grups. Afegir al pro-

grama de Fisioteràpia multimodal un 

programa d’aquarunning en aigües 

profundes amb una càrrega individua-

litzada segons el propi llindar aeròbic 

resulta en una millora significativa del 

dolor dels pacients amb dolor lumbar 

crònic no específic tot i que els resultats 

no són significativament diferents quan 

es compara amb només un programa 

de Fisioteràpia multimodal. La discapa-

citat, l’estat de salut, la força muscular i 

la resistència i l’amplitud de moviment 

lumbar van millorar de manera signi-

ficativa a un nivell similar en els dos 

grups d’intervenció.

Exercici físic, teràpia manual i educació amb o 
sense aquarunning d’alta intensitat en aigües 
profundes: assaig pragmàtic aleatori i controlat

Cuesta-Vargas AI1, García-Romero JC, Arroyo-Morales M, Diego-Acosta AM, Daly DJ
1 Departament de Fisioteràpia, Facultat de Medicina, Universitat de Màlaga, Espanya

PMID: 21765272

DOI: 10.1097/PHM.0b013e31821a71d0
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FISIOEMPRÈN

Els Estats Units és conegut com el país 

de les oportunitats en innovació. Sili-

con Valley, Mass General, MIT, Mount 

Sinai és on grans experts, clínics i no clí-

nics, han desenvolupat part de la seva 

carrera professional. 

Tanmateix, un aspecte molt important 

és que aquests professionals provenen 

d’arreu del món. És, doncs, els Estats 

Units el país d’on han sorgit les grans 

innovacions? O, és el país que inver-

teix en les persones i els equips multi-

disciplinaris per crear noves teràpies i 

tecnologies?

Noms coneguts com Francis Mojica, 

espanyol candidat a guanyar el Premi 

Nobel; el Dr. Valentí Fuster, director de 

cardiologia del Mount Sinai; o el Dr. 

Antoni Trilla, expert en salut pública ac-

tualment treballant a l’Hospital Clínic, 

van realitzar estades clíniques al país 

de la innovació. Cadascú es va nodrir, 

no només de les diferències culturals 

del seus companys a l’hospital, sinó 

de les diferents capacitats per resoldre 

problemes d’altres branques professio-

nals no clíniques. Ells tenen en comú la 

passió, la iniciativa i l’equip multidisci-

plinari i internacional que els envoltava. 

L’equip multidisciplinari, clau per innovar? 

Les noves teràpies fisioterapèutiques, 

assajos clínics, descobriments molecu-

lars i dispositius innovadors amb gran 

èxit, estan formats per equips de perso-

nes de diferents àmbits professionals. 

Així doncs, és clau la multidisciplinarie-

tat per poder resoldre necessitats i crear 

noves teràpies o dispositius mèdics. 

Actualment, a molts hospitals pioners 

està incorporat i normalitzat l’equip 

d’innovació, ho veiem, no només als 

Estats Units, sinó a hospitals com el 

de La Paz a Madrid, Sant Joan de Déu 

o l’Institut Gutman. Antigament els 

treballadors dels hospitals eren ma-

joritàriament doctors/es, infermers/

es, fisioterapeutes, i la resta de pro-

fessionals de salut, tanmateix, ara tro-

bem, en el mateix recinte, enginyers, 

dissenyadors, advocats, informàtics i 

economistes; tots ells col·laborant amb 

la finalitat de buscar noves tècniques, 

mètodes o dispositius sostenibles, efi-

caços i que cobreixin les necessitats 

específiques dels pacients. És clau per 

innovar entendre conceptes d’engi-

nyeria, informàtica, anatomia i fisiolo-

gia per poder crear noves alternatives 

a les teràpies actuals, és a dir, és clau 

un equip multidisciplinari no només de 

la branca sanitària.

Marina Rincón Torroella

Col·legiada 11.479

@marinanocnir
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software per fisios amb història clínica, agendes, administració econòmica i més de 10 anys d’experiència.

www.fisioclic.com

https://twitter.com/marinanocnir


Ja ha arribat el dia!
4 i 5 de maig de 2018

Centre Convencions Internacional 
de Barcelona (CCIB - Fòrum)



ACREDITACIÓ
Cal portar l’acreditació impresa de casa. Només us caldrà recollir el penjoll  
de plàstic i penjar-vos-la del coll per dur-la ben visible.

PUNTUALITAT
El Congrés està pensat al mil·límetre perquè pugueu gaudir-lo al màxim.  
Cal ser puntuals per ajudar a que tot surti bé i vagi a l’hora.

Icones per SimpleIcon, Icon Works, Freepik i Rami McMin de www.flaticon.com

QUÈ ET CAL SABER
SOBRE L’#FTP18

ACCÉS LLIURE
Les ponències són de lliure accés. Si una sala està plena, busca’n una altra  
que t’interessi i segur que hi trobaràs lloc.

TRADUCCIONS
A les sales 211 i 212 hi haurà traducció simultània. A la resta, serà consecutiva.

MASTERCLASS
No s’admeten canvis. Un cop començada la sessió, es deixaran deu minuts  
de cortesia passats els quals ja no es permetrà accedir a la sala.

FIRA COMERCIAL
La Fira Comercial estarà instal·lada a la primera planta tant divendres com 
dissabte.

WORKSHOPS
La Fira Comercial acollirà workshops molt interessants. No te’ls perdis!

SERVEI DE BAR
El dissabte, a la primera planta hi haurà servei de bar de pagament, on hi haurà 
menjar i begudes. També trobareu fonts d’aigua per tot el recinte.

INFORMACIÓ I INCIDÈNCIES
El personal del Col·legi i els voluntaris aniran vestits de lila i estaran disponibles 
durant tot el Congrés. Hi haurà un taulell d’Informació instal·lat a la planta baixa.



NOSALTRES

Reus
Secció Territorial de Tarragona

Seminaris Tècnics

Avaluació i tractament de Fisioteràpia del pacient amb 
patologia vestibular

Dermatologia per a fisioterapeutes

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

Mobilització del sistema nerviós

Tortosa
Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre

Seminaris Tècnics

Avaluació i tractament de Fisioteràpia del pacient amb 
patologia vestibular

Cursos

Gestió de centres

Igualada
Grup d’Interès de l’Anoia

Seminaris Tècnics

Running

Pla de formació

2018
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Barcelona
Jornades

I Congrés Internacional de Fisioteràpia #FTP18

Cursos

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

Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Semiautomàtica 
(renovació de l’acreditació)

Iniciació a la Teràpia Aquàtica (semipresencial)

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

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

Teràpia aquàtica per a embarassades

Disfàgia

Disfuncions anorectals

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

Dermatologia per a fisioterapeutes

Avaluació i tractament de Fisioteràpia del pacient amb 
patologia vestibular

Girona
Secció Territorial de Girona

Cursos

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

Seminaris Tècnics

L’apràxia en pacients adults amb lesió de l’hemisferi esquerre

Vilafranca del Penedès
Grup d’Interès del Penedès

Seminaris Tècnics

Dermatologia per a fisioterapeutes

Actualització de Fisioteràpia respiratòria

Vic
Grup d’Interès d’Osona-Ripollès

Seminaris Tècnics

Drenatge de secrecions

Recollida de dades i raonament clínic davant els trastorns 
neuromusculoesquelètics

La Seu d’Urgell
Grup d’Interès de l’Alt Urgell

Seminaris Tècnics

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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NOSALTRES

Un total de 30 fisioterapeutes, ajudats 

per 30 alumnes de Fisioteràpia, inte-

grants del projecte Fisiorunners del 

Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya (CFC), van assistir en carrera els 

participants de la Zurich Marató de Bar-

celona que van necessitar-ho, el passat 

diumenge 11 de març. 

“El projecte Fisiorunners continuarà a 

Barcelona, i alhora l’objectiu és expor-

tar la Fisioteràpia en cursa a d’altres 

maratons del món”, han explicat els 

responsables, Christian Fernández, cap 

del servei de Fisioteràpia de la Marató 

de Barcelona, i Marc Lari, membre de la 

Comissió de Fisioteràpia Neuromuscu-

loesquelètica del CFC. 

Segons Fernández i Lari, l’experiència 

va ser “fantàstica, tant des del punt 

de vista professional, on ens vam sen-

Fisiorunners es consolida a Barcelona i vol 
exportar la idea a d’altres maratons

tir molt útils i productius, com des del 

punt de vista humà: vam tenir molt bo-

nes sensacions i estem molt orgullosos 

de la bona feina feta i ja tenim prevista 

una reunió per buscar entre tots què 

podem millorar l’any que ve”. 

Per tot això, els responsables del pro-

jecte afirmen també que ja treballen 

“perquè en la propera edició puguin 

sumar-s’hi encara més fisioterapeutes i 

estudiants de Fisioteràpia, i per trobar 

un objectiu solidari de fons perquè el 

projecte esdevingui un motor de coo-

peració que dugui la Fisioteràpia en-

cara a més persones, especialment a 

aquelles amb menys recursos”. 

Esport, Salut, Fisioteràpia i Solidaritat

Si el lema d’enguany era “Esport, Sa-

lut i Fisioteràpia”, l’any que ve s’hi su-

El projecte Fisiorunners del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, 
d’assistència en carrera als corredors de la Marató de Barcelona, es 
consolida en la seva segona edició i té l’objectiu d’exportar la idea a  
d’altres maratons del món.

marà la “Solidaritat”, resumeixen Lari 

i Fernández, que han agraït “molt es-

pecialment” a tots els fisioterapeutes 

col·legiats i estudiants de Fisioteràpia 

“la seva implicació”, i al propi CFC i a 

la Zurich Marató de Barcelona, la col·la-

boració, l’esforç i la disponibilitat.
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El CFC posa a disposició de tots els 

participants al I Congrés Internacional 

de Fisioteràpia l’App del Congrés, una 

App gratuïta per a Android i iOS, en 

català, castellà i anglès, amb què els 

usuaris podran consultar el programa 

de masterclass i ponències i el plànol 

de l’#FTP18, i rebre notificacions en di-

recte segons els seus interessos.

L’#FTP18 reunirà al Centre de Conven-

cions Internacional de Barcelona, els 

dies 4 i 5 de maig de 2018, experts en 

tots els àmbits de la Fisioteràpia: neu-

romusculoesquelètic, esportiu, gerià-

tric, neurològic, respiratori, pediàtric, 

sòl pelvià...

A través del codi QR de l’acreditació

Escanejant el codi QR de l’acreditació, 

l’App del Congrés permetrà als par-

ticipants rebre notificacions sobre els 

seus interessos, i accedir a l’oferta de 

ponències al seu abast.

Podeu descarregar-vos l’App del Con-

grés tant a l’App Store (iOS) com a la 

Play Store (Android) buscant-la per 

‘FTP18’ en ambdós casos.

L’App del Congrés, tot l’#FTP18 a les teves mans

març-abril 2018  21

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cfc.ftp18
https://itunes.apple.com/es/app/ftp18/id1363781395


NOSALTRES

Míriam Monterde (1975) va necessi-

tar l’ajuda d’unes lupes potentíssimes 

per estudiar la carrera: és cega de 

naixement, només veu llums, formes i 

ombres. Però això no li ha impedit lli-

cenciar-se en Fisioteràpia ni ser una 

atleta amb l’objectiu de ser als Jocs Pa-

ralímpics de Tòquio 2020, en 1.500m o 

5.000m, que per a això, a banda de tre-

ballar, entrena fort amb un guia, a la pis-

ta que hi ha a tocar del camp del Barça.

Quan va saber que existia el projecte 

Fisiorunners (d’assistència en carrera 

als participants de la passada Marató 

de Barcelona) del Col·legi de Fisiote-

rapeutes de Catalunya, s’hi va apuntar.

“Era l’oportunitat d’unir les dues coses 

que més m’agraden: la Fisioteràpia i l’at-

letisme. I també era una manera de viure 

la Marató des de dins, sense córrer-la, 

que és un altre repte que tinc per més 

endavant”, ha explicat Monterde al CFC.

La nit del divendres 4 de maig és l’es-

collida aquest any per celebrar la Nit 

de la Fisioteràpia, que organitza anual-

ment el Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya per fer pinya.

“Ja que com a fisioterapeutes solem 

treballar sols, amb el pacients però sen-

se gaire contacte amb els companys 

d’ofici, aquesta serà una ocasió magní-

fica per estar junts i reivindicar-nos com 

“Era a terra amb unes rampes terribles. Vaig atendre’l, es va aixecar, i va 
poder acabar la Marató”

El diumenge 11 de març, aquesta 

col·legiada va ser al tram final de la 

Marató de la capital catalana (concreta-

ment entre el km32 i el km42), atenent 

tothom que ho demanava, acompanya-

da pel Jordi, un amic que va oferir-se a 

fer-li de guia.

“Va ser una experiència impressio-

nant”, assegura Monterde. “Va ser molt 

maco, viure-ho, la gent és molt agraïda, 

i això que en molts casos només donà-

vem suport psicològic”.

Monterde va atendre també un noi 

que, a menys de 10km del final de la 

mítica prova, “era a terra amb unes 

rampes terribles, incapaç de fer un pas. 

Vaig atendre’l i es va recuperar. Es va 

aixecar i va poder acabar la Marató”.

Aquest era l’esperit del projecte Fi-

siorunners: ajudar els participants a 

fer rodó el somni d’acabar aquesta 

Era l’oportunitat d’unir les dues coses que més m’agraden: la Fisioteràpia i l’atletisme. I també era una 
manera de viure la Marató des de dins, sense córrer-la, que és un altre repte que tinc per més endavant

dura prova. Per això aquell diumenge 

més de 30 fisioterapeutes del CFC (la 

Míriam Monterde entre ells) i 30 estu-

diants van calçar-se les vambes i van 

llançar-se a l’asfalt, coordinats per Marc 

Lari i Christian Fernández.

El CFC celebra la Nit de la Fisioteràpia el 4 de maig en el marc de l’FTP18

a professionals sanitaris que som”, ha 

dit el degà del CFC, Manel Domingo.

La Nit de la Fisioteràpia tindrà lloc al 

Museu Blau, a tocar del Fòrum de Bar-

celona i del CCIB, on aquell dia s’haurà 

inaugurat el I Congrés Internacional de 

Fisioteràpia (#FTP18).

Aquest 2018, Juan Vicente López, crea-

dor del mètode POLD, ha rebut el Pre-

mi June Nystrom “per tota la seva tra-

jectòria dins de la Fisioteràpia a nivell 

nacional i internacional”.
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El cap de setmana del 16 al 18 de fe-

brer es va realitzar, a Tarragona, el Curs 

introductori al tractament de la disfun-

ció de l’articulació temporomandibular, 

impartit per Leandro Gutman, fisiotera-

peuta llicenciat en Cinesiologia i Fisia-

tria, exdocent de la Universitat de Bue-

nos Aires i expert en el tractament dels 

trastorns de l’ATM.

Els objectius del curs foren conèixer 

l’anatomia i biomecànica del complex 

craniomandibular, aprendre a realitzar 

una valoració bàsica de les estructures 

Curs introductori al tractament de la disfunció de l’ATM,  
impartit a Tarragona

musculars i articulars de l’ATM, debatre 

casos clínics aportats pel docent i esta-

blir un pla d’exercicis bàsics per als pa-

cients en funció de les seves necessitats.

Durant el curs vam poder veure diferents 

tècniques per avaluar les estructures in-

tra i periarticulars de l’ATM, tècniques 

de teràpia manual aplicades a aquesta 

articulació i aprendre a fer una explora-

ció bàsica del control motor mandibular. 

Els fisioterapeutes apuntats a l’activitat 

van destacar el gran profit que havien 

extret d’aquest curs i el control del do-

cent sobre el tema. 

Des de la Secció Territorial de Tarragona 

volem agrair la formació facilitada per 

Leandro Gutman, així com la seva inte-

racció amb els assistents, i també la par-

ticipació dels col·legiats, va ser molt pro-

fitós i aplicable per a tots ells. Esperem 

poder seguir gaudint d'aquestes exito-

ses propostes formatives que ajuden a 

enriquir el nostre dia a dia professional.

Secció Territorial de Tarragona
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NOSALTRES

El passat 3 de març, la Secció Territo-

rial de Lleida va organitzar el Seminari 

d’Avaluació i tractament en Fisioterà-

pia del pacient vestibular, a càrrec del  

fisioterapeuta  Santiago Crucci,  mem-

bre del Grup de Treball d’Arts Escèni-

ques i de la Comissió de Fisioteràpia 

Neuromusculoesquelètica del Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya, i do-

cent de la Universitat de Barcelona.

L’objectiu del seminari era fer un repàs 

de la fisiologia i fisiopatologia del sis-

La Secció Territorial de Lleida organitza el Seminari d’Avaluació i 
tractament en Fisioteràpia del pacient vestibular

tema vestibular, analitzar signes i símp-

tomes i realitzar de manera pràctica 

les diferents maniobres d’avaluació i 

tractament del (VPPB) Vertigen Posi-

cional Paroxístic Benigne del conducte 

semicircular posterior (90% dels casos 

de VPPB).

Des de la Secció, volem agrair-li al San-

tiago Crucci la seva formació i als col·le-

giats la seva participació.

Secció Territorial de Lleida

Els passats divendres 19 i dissabte 20 

de gener va tenir lloc a Girona el Curs 

“Introducció concepte de CORE” or-

ganitzat per la Secció Territorial de 

Girona del CFC, impartit per Daniel 

Sanchís. 

Durant els dos dies, docent i assistents 

van crear un ambient dinàmic per de-

batre tota la informació que anaven 

aportant els organitzadors. La varie-

tat de les àrees d’acció dels assistents 

(traumatologia, esportiva, sol pelvià, 

geriatria) va motivar que el docent 

adaptés les pràctiques a cada camp in-

cloent-hi casos clínics. 

Impartit el Curs d’Introducció concepte de CORE, a Girona

Sanchís va establir la definició de 

CORE, els objectius del propi con-

cepte, el raonament clínic que pot dur 

els professionals a triar-lo com a eina 

d’exercici terapèutic, sense oblidar les 

evolucions, les indicacions, les  precau-

cions i les controvèrsies que genera.

El concepte CORE es pot traduir com a 

“centre” o “nucli” o “zona mitja” i con-

sisteix en l’estabilització de la zona ab-

domino-lumbo-pelviana. Un bon con-

trol d’aquesta zona afavoreix el control 

motor a nivell distal i pot ser clau en 

dolors lumbars i en recuperacions d’ac-

tivitat esportiva.

Durant els dos dies es va combinar teo-

ria i pràctica i també hi va haver temps 

pel debat i preguntes.

Secció Territorial de Girona

La Comissió de Neurologia està interessada a incorporar nous 

membres amb l’objectiu de potenciar la seva activitat. Dema-

nem a tots els col·legiats interessats a col·laborar de manera 

activa amb la Comissió de Neurologia, que ompliu el formulari 

que trobareu a https://bit.ly/2GYCSiS i el feu arribar al Col·legi, 

La Comissió de Neurologia fa una crida per incorporar nous membres

juntament amb el vostre currículum, a través del correu electrò-

nic comissions@fisioterapeutes.cat o bé per fax 93 207 70 22.

Més informació a la pàgina web del Col·legi  

www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/comissions
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QUI ÉS QUI

Qui soc?

Soc en Bernat Planas Pascual, vaig 

néixer i créixer en un petit poble de la 

comarca del Garraf, Sant Pere de Ribes. 

Quan era petit vaig anar a una de les 

primeres escoles inclusives de l’època i 

podríem dir que allà va ser el meu pri-

mer contacte amb el món de la diver-

sitat funcional. D’altra banda, els meus 

pares també em van inculcar molts 

valors humans i al final vaig decidir 

dedicar-me a ajudar les persones més 

vulnerables en qualsevol àmbit de les 

seves esferes. Soc fisioterapeuta des de 

l’any 2009 i em dedico al món de la Fi-

sioteràpia respiratòria i neurològica en 

pacients aguts. La meva passió sempre 

ha estat poder treballar en grans hospi-

tals i en equips interdisciplinaris que es 

dediquen al tractament de pacients en 

estat crític. Tinc la sort de poder estar 

treballant amb professionals que m’han 

transmès els seus coneixements i pas-

sions, i que em brinden l’oportunitat de 

créixer com a professional.

Què faig? 

Actualment soc fisioterapeuta a l’Hos-

pital Universitari Vall d’Hebron i coor-

dinador del 4t curs del Grau en Fisio-

teràpia de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Fa 5 anys que soc membre 

de la Comissió de Neurologia del CFC 

i fa relativament poc he assumit la seva 

coordinació. A l’hospital desenvolupo 

la meva tasca assistencial a la Unitat 

de Cures Intensives. Als meus alumnes 

els intento transmetre tots els meus co-

neixements i encomanar-los la passió 

Bernat Planas
Coordinador de la Comissió de Neurologia

de l’atenció de pacients en estat crític. 

D’altra banda estic cursant el programa 

de doctorat en medicina de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona i realitzo 

la tesi doctoral en l’actuació fisiotera-

pèutica en aquells pacients que, per 

seqüeles neurològiques, tenen impor-

tants repercussions al sistema respira-

tori. També participo en assajos clínics 

internacionals avaluant l’habilitat mo-

triu i la funció respiratòria de pacients 

amb patologies neurològiques greus 

on se’ls administren nous fàrmacs amb 

la finalitat d’alentir l’evolució i/o poder 

estabilitzar la malaltia.

Què vull fer?

A curt termini m’agradaria poder im-

pulsar la creació d’un grup de treball 

de Fisioteràpia en cures intensives per 

demostrar a les institucions i gerències 

sanitàries la necessitat de la implanta-

ció de la figura del fisioterapeuta en 

aquestes unitats de manera continua-

da. Estudis recents en altres països 

demostren l’eficàcia d’una intervenció 

fisioterapèutica precoç i continuada, 

reduint seqüeles funcionals i respira-

tòries, psíquiques, emocionals i tam-

bé la reducció de costos derivats de 

l’ingrés hospitalari. En un futur a mitjà 

termini voldria disposar de més temps 

per poder-me dedicar a la investigació 

i a la docència, ja que actualment com-

binar-ho tot és molt complicat, per no 

dir impossible.
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SCBF

Seguim en aquest 2018 tan important 

per a la Fisioteràpia a Catalunya. Com 

es va comentar al Noticiari anterior, la 

Societat Catalano-Balear de Fisioterà-

pia estarà present al Congrés Interna-

cional del Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya i hi participarà amb di-

ferents activitats. No us podeu perdre 

la nostra xerrada a càrrec de la Núria 

Montesinos, última guanyadora de la 

Beca de recerca que ofereix de forma 

anual la Societat. A més, us donarem 

tota la informació que necessiteu al 

nostre l’estand durant el Congrés. 

Dir-vos que des del dia 11 d’abril de 

2018, està tancat el procés de selecció 

de projectes per optar a la Beca de re-

cerca de  2018, que consta d’una dota-

ció de 3.000€. La data de publicació del 

guanyador será el proper 9 de maig. 

Ja hem passat el primer trimestre de 

l’any i cal recordar les activitats realitza-

des. Al gener es va realitzar el Curs de 

dolor crònic, dos dies intensos parlant 

de cervell i neurociències, i com tot això 

es pot aplicar a la valoració del pacient 

amb dolor crònic per tal de disminuir 

la seva clínica i l’afrontació de les dife-

rents situacions en aquests processos 

que s’allarguen tant en el temps.

Al febrer la Jornada de Fisioteràpia 

respiratòria va ser tot un èxit. Es va par-

lar de l’asma com una patologia respi-

ratòria on la Fisioteràpia té molt a apor-

tar en el seu maneig, i una segona taula 

d’UCI pediàtrica on vam poder obser-

var l’especificitat dels tractaments dels 

pacients de l’UCI sumant la dificultat 

que aporten essent pacients pediàtrics. 

La jornada va tenir moments de grans 

debats entre els assistents i els ponents 

durant el torn de preguntes que van 

enriquir molt la jornada.

A principis de març vam poder gaudir 

un altre cop del II Taller de síndrome 

vertiginosa, que com l’any anterior va 

ser tot un èxit.   

Però aquí no acabem la feina del 2018, 

resten pendents la Jornada de Pedia-

tria, on dos grans ponents en la matèria 

ens explicaran les diferents interven-

cions de la Fisioteràpia pediàtrica en 

els CDIAP i, de la mateixa manera, el 

dia a dia de la Fisioteràpia en una esco-

la d’educació especial.

Ja podem donar més pistes de la nos-

tra Jornada d’animals. La primera tau-

la serà a càrrec de la Sra. Laura Pérez, 

fisioterapeuta especialitzada en hipo-

teràpia, i ens parlarà de com portar les 

bases de la hipoteràpia a la pràctica. A 

la segona taula la Sra. Elisabeth Mu sull 

ens explicarà la justificació d’utilitzar 

un gos com a eina terapèutica i al final 

tindrem una taula rodona on es deba-

trà sobre la Fisioteràpia en animals de 

companyia amb professionals de dife-

rents àmbits experts en la matèria, com 

són la Sra. Karina Ortega, la Sra. Marta 

Arnalot, el Sr. Toni Ramon i el Sr. Patri-

cio Gaffner. Cal recordar que la mode-

ració de la jornada serà a càrrec de la 

Sra. Teresa Xipell, experta en hipoterà-

pia i un referent en l’àmbit nacional.

I finalment com ja hem anat informant 

al Noticiari, tenim la IV Jornada Inter-

hospitalària de Fisioteràpia el pròxim 

25 de maig. Aquest any tindrem 3 

taules on parlarem del Codi Ictus i les 

possibilitats de la Fisioteràpia durant 

les primeres hores en aquests proces-

sos, una actualització en l’abordatge de 

les fractures de fèmur i els protocols a 

seguir en Fisioteràpia segons la biblio-

grafia, i una tercera taula on parlarem 

de la importància de l’empatia envers 

el pacient ingressat. 

Com ja sabeu, la Societat té com a 

cloenda de l’any el seu congrés anual, 

pel qual ja tenim data, i serà el 24 de 

novembre. Aquest XIV Congrés de la 

Societat Catalano-Balear de Fisioterà-

pia portarà moltes novetats que no us 

podeu perdre, i per començar us po-

dem avançar que parlarem d’exercici 

terapèutic. Aquesta part d’activitat fí-

sica on els fisioterapeutes tenim molt 

a dir i que no solament hem de parlar 

quan es parla de Fisioteràpia espor-

tiva. Una altra de les novetats és que 

no tindrem tallers precongrés com en 

edicions anteriors.  Esteu atents, ja que 

us anirem informant de tota la resta de 

novetats tant a la pàgina web com en 

les nostres xarxes socials. 

Seguim i seguim…

L’esforç té recompensa!

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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Programa  
d’activitats 2018

25 i 26 gener

Curs El dolor crònic

Sr. Aimar Orio  
i Germán Digerolamo

16 febrer

Jornada Actualització de la  
Fisioteràpia respiratòria

2 març

Taller Síndrome vertiginòs

Sr. Sergi Lucas

16 març

Jornada Pediatria

14 abril

Jornada Teràpia assistida  
amb i per animals

25 maig

Jornada Interhospitàlaria

3 octubre

Jornada Interuniversitària

26 octubre

Jornada Medicina de l’esport

24 novembre

Congrés
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CLUB CFC

“El Mindfulness consisteix simplement a ado-

nar-te del que està passant en aquest instant sen-

se 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 desagrada-

bles 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 aug-

mentar 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:

• Utilitzar les tècniques de Mindfulness (aten-

ció plena) per al seu creixement personal.

• Compartir coneixements amb altres col·le-

gues de professió, amb actitud positiva.

• Gaudir del “aquí i ara” del curs.

Curs de Mindfulness (2a edició)

Nou curs*  
subvencionat al 100%

*Certificat d’aprofitament oficial de 30 hores lectives.

Curs organitzat per:

@Freepik

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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@Freepik

Nou curs*  
subvencionat al 100%

*Certificat d’aprofitament oficial de 30 hores lectives.

Curs de Xarxes Socials
Tens o estàs pensant a crear un perfil Facebook, 

Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, o d’altres 

xarxes socials i no saps per on començar?

Ara tens la possibilitat d’aprendre a crear i ges-

tionar els teus perfils personals o els del teu cen-

tre de Fisioteràpia, amb professionalitat i amb 

marca d’empresa.

Quins són els objectius d’aquest curs?

• Com gestionar els continguts a cada xarxa.

• Controlar els principals Social Media (Face-

book, Twitter, Linkedin, Google+, Pinterest, 

Youtube, Instagram...).

• Seguretat i imatge.

• Fomentar l’autoaprenentatge.

A qui va dirigit? A fisioterapeutes que vulguin:

• Millorar les seves competències en les xar-

xes socials.

• Iniciar-se a gestionar estratègies en mitjans 

socials en benefici personal i/o laboral.

• Compartir coneixements amb altres col·le-

gues 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
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Imagineu-vos per un moment un cas-

tell del segle XIII… però amb totes les 

comoditats dels nostres dies. Una edifi-

cació imponent situada al casc antic de 

la Pobla de Lillet, un edifici totalment 

rehabilitat, aixecat sobre les ruïnes de 

l’antiga fortalesa dels Mataplana (1297). 

Dormir com 
uns reis 

Un recinte ideal pensat per a grups i 

celebracions, amb capacitat per allotjar 

fins a 24 persones. Que disposa de 9 

habitacions amb bany propi i una àm-

plia cuina-menjador amb una gran tau-

la amb capacitat per a tothom. Tenim 

l’espai de tot un castell. 

El grup, a més, pot disposar d’un xef 

que s’adaptarà a les peticions gas-

tronòmiques de cadascú i oferirà als 

comensals un show-cooking que no 

deixarà indiferent ningú. I encara hi ha 

més coses. 
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Tot castell tenia la seva zona de ba nys, i en aquest cas te-

nim l’spa, la joia de la corona: imagineu-vos ara tornar d’un 

passeig reconfortant per la zona (pel poble, pel bosc) i aca-

bar-ho, culminar-ho seria la paraula, amb un bany de vapor o 

amb una relaxada sessió de jacuzzi, que posarà sens dubte 

la cirereta al pastís d’aquesta estada al castell. 

Un cap de setmana inoblidable en un antic castell renovat 

per a vosaltres. Imagineu-vos que no us cal imaginar-ho, que 

ho podeu viure, que només heu de venir.  

15%
de descompte 

sobre les tarifes d’allotjament  
amb estada mínima de 2 nits*

*Consulta condicions especials a:  
clubcfc@fisioterapeutes.cat o al telf. 93 207 50 29, ext.1115
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PORTEM ELS MILLORS
FISIOTERAPEUTES 
DEL MÓN A BARCELONA

#FTP18
I Congrés Internacional de Fisioteràpia

4 i 5 de maig de 2018, CCIB



espectacles

restauració

altres

carburants

hotels

telefonia

bancs i caixes

gestió
de residus

supermercats

assegurances

formació
transversal

subministraments 
 de fisioteràpia

aplicacions 
informàtiques

esports

salut i benestar

equipaments
informàtics

parcs 
d’atraccions

viatges

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

Gràcies per la vostra participació.

Visita’ns a www.fisioterapeutes.cat

Club
CFC

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