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OPINIÓ

Fa dos anys una colla de fisioterapeutes 

vam començar a caminar per fer possi-

ble aquest Congrés. Ha estat un camí 

llarg i no ha estat fàcil, però ho hem 

aconseguit, i sense perdre mai de vis-

ta que volíem que fos un Congrés de 

tots i per a tots. El primer que cal fer 

ara és agrair la tasca realitzada pel per-

sonal del Col·legi, les comissions, les 

seccions, els grups de treball, d’interès, 

societats, universitats, ONG i voluntaris: 

entre tots vam fer possible el somni. 

Ens ha sabut greu no poder donar ca-

buda a tothom que volia assistir-hi però 

teníem un límit i calia respectar-lo. Tam-

bé hem pres nota de coses que s’hau-

rien pogut fer millor. Amb tot, però, hi 

ha hagut molts encerts que cal destacar 

i que m’agradaria enumerar. 

Hem creat sinergies entre els principals 

actors de la nostra professió (científics, 

emprenedors, clínics, empresaris, tre-

balladors...) i amb altres professions. 

Hem vist com la tecnologia es fusiona-

va amb la Fisioteràpia i podia millorar 

el tractament. Hem vist novetats de 

 R+D+i per tractar patologies, per ges-

tionar, per ensenyar. Hem escoltat la 

veu de molts fisioterapeutes a través 

de pòsters i comunicacions lliures i hem 

escoltat diferents projectes d’innovació 

gràcies al concurs FTPitch. En suma, 

hem compartit coneixements i compro-

vat el nivell altíssim de la Fisioteràpia al 

nostre país i arreu. 

També hem mostrat a la societat que, 

mitjançant l’activitat física terapèutica, 

la Fisioteràpia pot prevenir i ocupar-se 

de moltes patologies, algunes de les 

quals no es tracten a la sanitat pública, 

i que poden millorar la qualitat de vida 

dels nostres conciutadans. 

Hem començat a caminar cap a un can-

vi de paradigma que, acompanyat del 

raonament clínic indispensable i amb el 

suport de l’evidència científica, centrarà 

el tractament en la persona i el movi-

ment en la seva globalitat. Com va dir 

Jordi Vilaró al Congrés, “la Fisioteràpia 

del segle XXI hauria de ser menys llitera 

i més caminar”. 

Ens falta un pas més: fer entendre a 

l’Administració que cal invertir en activi-

tat física terapèutica a l’atenció primària 

com a eina indispensable per a la salut 

i la qualitat de vida de la població. Res-

taurar el moviment i la funció és impres-

cindible en la prevenció de processos 

amb una alta prevalença i que són els 

que més despesa pública comporten.

Esperem que aquest Congrés ens hagi 

permès començar a teixir xarxes entre 

els actors que intervenen en la nostra 

professió, i que entre tots l’enfortim i la 

fem créixer. 

El moviment  
al centre de tot
Mònica Rodríguez Bagó. Vicedegana

Cal invertir en activitat física terapèutica a 
l’atenció primària com a eina indispensable  
per a la salut i la qualitat de vida de la població
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El primer Congrés Internacional de Fisioteràpia, organitzat pel CFC, 
reuneix a Barcelona els millors fisioterapeutes el món

FTP18  
Dos dies intensos i apassionants
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El fisioterapeuta del mític Dream Team 

de Barcelona‘92. I l’experta mundial 

en lesions de tendó. I el fisioterapeuta 

que ha estat sis vegades olímpic amb 

Espanya. I l’experta mundial en movi-

ment corporal. I el fisioterapeuta que 

va posar el sentit crític i el raonament 

clínic al centre del tractament. I un dels 

fisioterapeutes experts en tractament 

amb realitat virtual. 

Tots ells, i molts més ponents interes-

santíssims, van ser a l’FTP18.

Van ser dos dies intensos i inoblidables, 

el colofó d’un seguit de mesos de tre-

ballar fort, d’il·lusió, i també, per què 

no dir-ho, de nervis perquè tot sortís 

bé. I tot va sortir rebé. 

El primer Congrés Internacional de 

Fisioteràpia és ja un repte més dut a 

terme pel CFC. Durant els passats 4 i 

5 de maig, al Centre de Convencions 

Internacional de Barcelona (CCIB) s’hi 

van reunir experts en tots els àmbits de 

la Fisioteràpia per compartir coneixe-

ments, complicitats, reptes i sinergies. 

Ponències, masterclass, networking, 

fira comercial, workshops, concurs de 

projectes, presentació de pòsters i co-

municacions lliures... I un total de 1.800 

persones, entre assistents, ponents, 

organitzadors, voluntaris i empreses, 

participant d’aquest Congrés a l’alçada 

dels més importants del món.

Tot seguit repassarem 
alguns dels millors 
moments del Congrés 
amb una selecció de 
fotografies.

maig-juny 2018  5



FTP18

Tot gran esdeveniment, i aquest Con-

grés ho era, necessita un tret de sortida, 

la traca inicial, una manera vistosa de 

començar bé i amb empenta. A l’FTP18, 

la inauguració va ser divendres a la tar-

da i va anar a càrrec del degà del CFC, 

Manel Domingo; el president de la So-

cietat Catalano-Balear de Fisioteràpia, 

Fidel Sust; la representant del World 

Confederation for Physical Therapy, 

Laura Finucane, i pel congrés que cele-

Tret de sortida d’un  
gran esdeveniment

brarà la pròpia WCPT a Ginebra el 2019, 

Marta Picón. Tot seguit, Chad Cook, el 

fisioterapeuta que va posar el sentit 

crític i el raonament clínic al centre del 

tractament; Shirley Sahrmann, experta 

mundial en moviment corporal, i Jordi 

Vilaró, expert investigador en Fisioterà-

pia respiratòria i activitat física i salut, 

van trencar el gel amb les tres primeres 

ponències del Congrés que van ser mo-

derades per Lluís Puig.

Fidel Sust.

Marta Picón.

Manel Domingo.

Laura Finucane.
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Chad Cook.

Lluís Puig.

Shirley Sahrmann.

Jordi Vilaró.
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Una de les millors coses va ser poder 

reunir sota un mateix sostre moltes 

veus, diferents punts de vista i maneres 

d’abordar problemàtiques, patologies i 

reptes que preocupen i ocupen el nos-

tre col·lectiu. 

L’FTP18 va donar veu a més de 70 fi-

sioterapeutes de gran rellevància in-

Diferents veus i punts de vista
ternacional, experts en tots els àmbits 

de la Fisioteràpia: la Neuromuscu-

loesquelètica, l’Esportiva, la Geriàtri-

ca, la Neurològica, la Respiratòria, la 

Pediàtrica, la de Sòl pelvià... Hi va ha-

ver universitats, societats científiques 

i ponents d’arreu que van combinar 

teoria i grans dosis de pràctica en el 

marc del Congrés.

Ed Ryan.Ginny Paleg.

Ricard Montané.
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Lourdes Macias.

Roberto Cano.

Hans Hobbelen.

Jill Cook.
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Juan López.

Miquel Àngel Cos.

Juanjo Brau i Ricard Pruna.

10 Noticiari de Fisioteràpia 116



Toby Hall.
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FTP18

Xavi Labraca.Els Bakker.
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Dissabte al matí, a la planta baixa del 

CCIB, van estar exposats a l’abast del 

públic tots els pòsters presentats per 

fisioterapeutes, que volien aprofitar 

l’altaveu que suposava el Congrés i 

que van disposar de dues hores per 

defensar els seus treballs i explicar-ne 

els detalls als assistents que ho desit-

javen. Les propostes anaven de l’àmbit 

esportiu fins al pediàtric, passant per 

l’oncològic, el neuromusculoesquelètic 

o la innovació.

Un dels altaveus  
del Congrés

Laura Pérez
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Disponibles els abstracts de les ponències, les 
comunicacions lliures i els pòsters de l’FTP18
El Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya posa a disposició de les persones 

interessades gran part dels abstracts 

de les ponències, les comunicacions 

lliures i els pòsters presentats a l’FTP18, 

en un repositori públic. 

D’aquesta manera els treballs tindran 

encara més visibilitat que la dels dos 

dies que va durar el Congrés.

bigData

ScientificBigData.com posa a la nostra 

disposició la seva plataforma que ope-

ra amb Open Access i incorpora l’assig-

nació d’un identificador DOI únic per a 

cada publicació (el copyright pertany 

sempre al seu autor).
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Fem‑nos nostre  
el moviment

FTP18

Dissabte al matí, la fisioterapeuta i 

membre de la Junta de Govern Pat Vi-

dal va dirigir un exercici d’activitat física 

terapèutica a la plaça davant del CCIB 

per explicar a la població els beneficis 

de mantenir-nos actius.

És impressionant la quantitat de pato-

logies que es deriven de la inactivitat fí-

sica”, va observar el fisioterapeuta Jor-

di Vilaró, en la seva ponència a l’FTP18. 

Tot plegat lliga amb el que ens proposa 

la vicedegana en el seu text d’opinió 

de la pàgina 3, “El moviment al centre 

de tot”.
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Cursos de Qualitat

Molts més cursos a Barcelona i Madrid
Escola de l’esquena, Formació oficial NDS (Neurodynamic Solutions), 
Fisioteràpia respiratoria pediàtrica, Introducció a l’ecografia…

Fisiofórma’t!!!
Tel: 93 528 55 50

info@fisioformacion.com  secretaria@fisioformacion.com  www.fisioformacion.com

/fisioformacion @Fisioformacion /fisioformacion

Curs de Fibròlisi Instrumental 
Miofascial (Ganxos) - 20h.
Ramon Aiguadé Aiguadé

Monogràfic de l’Espatlla - 20h.
Lluís Puig
Xavier Vericat

Curs de McConnell - 16h.
Alfio Albasini

Curs “Concepte Mulligan” - 22h.
Francisco Neto

Curs de Rehabilitació de l’Espatlla  
Ann Cools - 14h.
Ann Cools

Curs de Fisioteràpia de l’ATM - 20h.
Leandro Gutman

Curs de Punció Seca: PGM - 60h.
Meritxell Anaya

Curs de Pilates Sòl -  
Instruments - 15h.
Sílvia Puentes
Clara Bergé

Curs Anatomia Palpatòria - 20h.
Ramon Aiguadé Aiguadé 

Fisioteràpia del Còlic del Lactant - 20h.
Raquel Chillón

Curs de McKenzie  
(Part A,B i C) - 28h.
John Thompson

Fisioteràpia en les disfuncions  
del sòl pèlvic - 40h.
Mer Blanquet
Cristina Salar

Tècniques manipulatives miofascials  
i autoalliberació miofascial - 20h.
Antonio Guzmán

Fisioteràpia en Geriatria  
Basada en l’Evidència - 20h.
Luís Soto



FTP18

El projecte de Fisioteràpia geriàtrica “Cal 

Moure’s” d'Irene García va guanyar el 

Concurs de Projectes FTPitch de l’FTP18, 

dotat amb 1.000 euros. “Cal Moure’s” és 

un centre dirigit a la tercera edat, que in-

corpora un sofà i una cuina per treballar 

les activitats de la vida diària, així com el 

treball a través de xarxes i grups terapèu-

tics. El jurat també va voler reconèixer 

amb una menció especial el projecte 

"Código cuidador" de Gemma Gonzá-

lez. El jurat de l’FTPitch estava format 

per Víctor Fernández, vicesecretari de 

la Junta del SCBF; Xavier Dumont, res-

ponsable d’Emprenedoria de Barcelona 

Activa, i Ángel Ortiz, en representació de 

l’ACEFIC. L’acte va ser moderat pel tre-

sorer del CFC, Ramon Aiguadé.

Premiar l’emprenedoria dels fisioterapeutes

D’esquerra a dreta, Ramon Aiguadé, Irene Martínez, Irene Garcia, Ángel Ortiz,  
Xavier Dumont, Ana Tapia i Víctor Fernández.
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Concurs d’Instagram i sorteig  
de la Fira Comercial
El CFC va voler celebrar el Congrés amb 

dos concursos molt especials. Per una 

banda i per guanyar una nit al Castell de 

la Pobla de Lillet, es va convidar els as-

sistents a fer-se una fotografia al photo-

call amb les lletres corpòries instal·lat al 

hall del CCIB i a penjar-la a l’Instagram. 

El guanyador d’aquest concurs va ser 

Héctor Laviña, que ens ha fet arribar una 

foto de la seva estada a l’hotel.

D’altra banda, a la Fira Comercial, sege-

llant un carnet en diversos estands s’en-

tra va en el sorteig d’un dels cursos for ma-

tius que ofereix el Col·legi. La gua nyadora 

d’aquest sorteig va ser Cristina Molas.
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Trobades productives el matí de dissabte
L’FTP18 va incloure també una activi-

tat de networking professional. Una 

oportunitat per a col·legiats, empreses, 

centres, proveïdors, distribuïdors, pres-

criptors i altres professionals de l’àmbit 

de la salut i el benestar de les persones, 

l’activitat física i l’esport, per intentar 

obrir vies de negoci.

A través d’una empresa especialitzada, 

el Col·legi va organitzar trobades per 

parelles entre fisioterapeutes i altres 

actors del sector, que van omplir una 

de les sales del CCIB de reunions pro-

ductives durant tot el matí del dissabte.
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El gran aparador  
de la Fisioteràpia

FTP18

A l’FTP18 també hi va haver un lloc 

per a una Fira Comercial de 800 me-

tres quadrats amb més d’una vintena 

d’estands per a marques proveïdores 

de material, empreses de formació i in-

novació. Els expositors van ocupar fins 

i tot el passadís bicolor que donava ac-

cés a totes les masterclass. 

Aquestes empreses van tenir també la 

possibilitat de realitzar diversos work-

shops per presentar els seus productes 

als assistents.

Es tractava, en suma, de desplegar 

davant dels congressistes una mena 

d’aparador gegant, pràctic i actual, 

amb la gran majoria de productes i no-

vetats del mercat.
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No sempre tenim junts experts com 

Toby Hall, Chad Cook, Ginny Paleg, Els 

Bakker, Jill Cook, Shirley A. Sahrmann o 

Jennifer Brack a la ciutat.

Aprofitant la presència a la ciutat d’al-

guns dels millors fisioterapeutes del 

món, el CFC va programar entre el 3 

i el 7 de maig una sèrie de set cursos 

destinats a fisioterapeutes col·legiats, 

d’entre sis i vint hores lectives.

Aprofitar la presència d’alguns  
referents mundials

Toby Hall va oferir el curs la “Teràpia manual per al mal de cap”.
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Kyrocream, el mejor cuidado natural para 
músculos y ligamentos con micro emulsión 
de extractos naturales de árnica, 
hipérico y caléndula

Crema de masaje con ingredientes naturales
para el mejor cuidado muscular.

LI
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E DE

 • PA R A BEN
O

S 

•

Kyrocream, marca utilizada por los servicios médicos 
de la Real Federación Española de Natación

Con la garantía de: 

Gel para la
Recuperación muscular

Crema para el
Calentamiento Deportivo 

www.kyrocream.com
T931 810 630

(molestia aparte)



FTP18

El degà del CFC, Manel Domingo, ha 

declarat que “com ja vaig dir fa mesos, 

sense la confiança i la participació dels 

col·legiats i sense l’esforç dels treba-

lladors i els membres del Col·legi, no 

ens hauríem atrevit a pensar a fer-la 

tan grossa. Però teníem tot el suport i 

la confiança. I ho hem fet. I ens n’hem 

sortit. N’hem d’estar orgullosos”.

Des del CFC es vol agrair la tasca del 

centenar de voluntaris i de la quin-

zena de moderadors sense els quals 

el Congrés no hagués estat possible. 

Així com, òbviament, els ponents, els 

assistents, els participants de la convo-

catòria de pòsters i les comunicacions 

lliures, les universitats i les societats 

científiques i el jurat del Concurs de 

Projectes FTPitch.

El CFC agraeix també l’ajuda rebuda 

per part de patrocinadors i empreses 

col·laboradores: ADIBAS, AGUPUNT, 

BANC SABADELL, BASTOS MEDI-

CAL, BORRELL MÉDICA, BTL ESPAÑA, 

CAPENERGY MEDICAL & DPM PRO-

MOCIONES MÉDICAS, DECATHLON, 

DIARI ARA, DISERTECSA, DJO GLO-

BAL, EDITORIAL MÉDICA PANAME-

RICANA, EPTE INERTIAL CONCEPT, 

ESCUELA DE OSTEOPATIA DE MA-

DRID, ESCUELA SUP. POSTUROLOGIA 

VILLENEUVE, FISIOCREM, FISIOFOR-

Agraïments
MACION, FISIOGESTIÓN, GTEC ME-

DICAL ENGINEERING SPAIN, HUMAN 

TECAR, IMTA, INDIBA ACTIV, KIN-

VENT BIOMECANIQUE, KYROCREAM, 

LEVELFISIO, MDURANCE SOLUTIONS 

/ DYCARE – CEO, MICROGESTIÓ, 

MOWOOT, MSM – SPORTTAPES, NA-

GGURA, NOSTRUM SPORT, NOVA-

SAN, PARLEM, PORTAL WEB FISAUDE, 

PRIM, REASONING PHYSIOS, REHAB 

MÈDIC, ROCFIT, SALUS INFIRMORUM 

UPSA-MADRID, TECNO SPORT, UIC 

BARCELONA, WEAR TECNOLOGIES, 

WERIUM ASSISTIVE SOLUTIONS, 

WINTECARE ESPAÑA.
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Tuset, 5-11 - 08006 BARCELONA - 93 414 36 00
www.mgc.es

mgc@mgc.es - atenció al mutualista: atm@mgc.es

NOMINADA A LA MILLOR ASSEGURANÇA DE SALUT 
DEL MERCAT PER:

• Lliure elecció de ginecòleg i pediatre amb 
reembossament del 80% de les despeses segons 
barem.

• La cobertura de pròtesis més àmplia del mercat.
• Medicació i teràpies contra el càncer que altres 

companyies no donen.
• Cobreix íntegrament la tècnica LASIK per a la cirurgia 

dels defectes de refracció.
• Reproducció assistida i moltes més cobertures...

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

Demanan’s el teu pressupost i emporta’t 2 entrades 
per anar al CINEMA (fins exhaurir existències).

presenta

DE LA SEVA ASSEGURANÇA DE SALUT
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El divendres 4 de maig al vespre, el 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalu-

nya va celebrar la Nit de la Fisioteràpia 

amb què homenatja els companys fi-

sioterapeutes jubilats i els doctorats de 

l’any anterior i s’entreguen els premis 

June Nystrom i Fisioterapeuta de l’Any.

La festa va tenir lloc al Museu de Cièn-

cies Naturals de Barcelona aprofitant 

que a pocs metres d’allà, al CCIB, s’hi 

celebrava l’FTP18. El premi Fisiotera-

peuta de l'Any va ser per als fisiotera-

La Nit de la Fisioteràpia
peutes col·legiats Marc Lari i Christian 

Fernández, responsables del projecte 

Fisiorunners, d’assistència en carrera 

als participants de la Marató de Barce-

lona. I Juan Vicente López Díaz, autor 

del concepte Pold de Teràpia Manual, 

va rebre el Premi June Nystrom de 2018 

per tota la seva trajectòria professional.

La companyia de ball inclusiu Liant la 

Troca va posar la nota musical amb un 

dels seus espectacles.
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VAN SER DOS DIES INTENSOS I INOBLIDABLES,
DESPRÉS DE DOS ANYS DE FEINA I COMPLICITATS

MOLTES GRÀCIES A TOTS!


