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OPINIÓ

L’Assemblea General és una de les oca-

sions que tenim com a membres del 

Col·legi per trobar-nos i donar la nostra 

opinió, discutint si s’escau les decisions 

de la Junta de Govern, votant-hi a favor 

o en contra, o elevant precs i pregun-

tes. I per això al Col·legi en fem dues a 

l’any, de tal manera que no passin més 

de sis mesos sense que els col·legiats 

pugin dir-hi la seva. 

El passat 20 de juny, precisament, vam 

ser a Girona, a la seu de la Secció Te-

rritorial, amb motiu de la XLIII Assem-

blea General Ordinària del CFC, just 

el dia abans d’encetar l’estiu. Va ser 

una assemblea (com veureu en l’arti-

cle que publiquem en aquest Noticia-

ri) amb dos temes principals: el balanç 

econòmic del 2017 i la presentació de 

la Memòria del mateix període. 

Crec honestament que tant l’un com 

l’altre fan palès que des de la Junta de 

Govern hem fet tot el possible per con-

tinuar fent créixer l’entitat. Entenent, 

com diem sempre, que el Col·legi ha 

de ser el pal de paller del col·lectiu, és 

a dir, la casa de tots, l’organisme que 

vetlla per tots els fisioterapeutes; els 

del passat, que són l’herència que re-

bem, els del present, que sou tots vo-

saltres, i els del futur, els que vindran, 

pels quals hem de mirar de deixar la 

professió millor que com la vam trobar. 

Entre altres coses i perquè hi creiem 

fermament, per això tenim un dels fons 

d’ajuts per a la formació i la recerca 

més importants de l’estat.

Per tot plegat, com a degà, us animo a 

seguir participant de les assembles i a 

involucrar-vos sempre que ho cregueu 

pertinent en algun dels grups de tre-

ball, seccions, comissions o grups d’in-

terès que tenim en marxa al Col·legi. 

Entre tots, ho podrem tot. 

Fins aviat i espero que l’estiu us hagi 

estat profitós.

L’Assemblea que 
encetava l’estiu
Manel Domingo. Degà

I per això al Col·legi fem dues Assemblees a l’any, 
de tal manera que no passin més de sis mesos 
sense que els col·legiats pugin dir-hi la seva
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EL TEMA DEL MES

L’Assemblea General  
aprova els comptes del 2017
L’Assemblea General del CFC va aprovar,  
a Girona, seguir apostant per la formació i la 
recerca, la creació d’un fons social i un segell  
de qualitat. I es va presentar la Memòria del 2017
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La seu de la Secció Territorial de Girona 

del Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-

talunya va acollir el dimecres 20 de juny 

la XLIII Assemblea General Ordinària 

del CFC, amb un ordre del dia que in-

cloïa la presentació de la Memòria del 

2017 (a què dediquem part d’aquest ar-

ticle), l’aprovació del balanç econòmic 

del 2017, i precs i preguntes.

Va trencar el gel el secretari del Col·le-

gi, Gabriel Liesa, encarregat de donar 

la benvinguda als presents i d’explicar 

la dinàmica que seguiria l’Assemblea. 

Tot seguit va donar la paraula al degà 

del CFC, Manel Domingo, que va pre-

sentar la Memòria d’activitats del 2017 

tot detallant les accions de les seccions, 

comissions, grups d’interès i treball, així 

com l’organigrama del Col·legi i la Jun-

ta de Govern, entre d’altres coses. 

El degà va recordar també que, com 

és habitual, la Memòria del 2017 es pot 

consultar a la web del CFC. Finalment 

va arribar el torn de repassar l’estat de 

comptes del 2017, que ja havia estat 

sotmès a una auditoria externa que 

en va donar el vistiplau. De l’explica-

ció se’n va ocupar el propi tresorer del 

Col·legi, Ramon Aiguadé, tot fent una 

comparativa amb el que s’havia pressu-

postat inicialment.

Fet el balanç, Aiguadé va exposar 

la proposta de la Junta de destinar 

60.000 euros del romanent del 2017 

(un total de 222.827,48 euros) a recer-

ca i formació, i els 162.827,48 euros 

restants, a un fons per a la creació i 

implementació d’un segell de qualitat 

per als centres, la formació per a l’acti-

vitat física terapèutica, polítiques con-

tra l’intrusisme i un fons social d’ajuda 

als col·legiats.

Finalment es va sotmetre a votació 

l’aprovació del balanç econòmic del 

2017, aprovat per unanimitat, i la pro-

posta de la Junta de com invertir el ro-

manent, que també va ser aprovat per 

unanimitat. 

Aiguadé va explicar que la Junta ha 

volgut insistir en “l’aposta important 

per a la formació i la recerca, i alhora, 

en la línia d’ajuda als col·legiats amb 

la creació d’un fons social i d’un segell 

de qualitat”.

Domingo va mostrar-se convençut que 

“aquest nostre serà el fons d’ajuts per 

a la formació i la recerca més important 

de tot l’estat” i també va aprofitar per 

acomiadar-se dels col·legiats, en nom 

de la Junta actual, atès que aquesta 

era l’última Assemblea General Or-

dinària abans de les eleccions per re-

novar la Junta de Govern, que tindran 

lloc al novembre.
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EL TEMA DEL MES

2016
2017

729
761

CFC

NOVES COL·LEGIACIONS

Augmenta, encara que sigui lleugerament, el número de 

col·legiacions, passant de les 729 de 2016 a les 761 de 2017, 

la qual cosa indica que hi ha una bossa important de nous 

fisioterapeutes que anualment confien en el Col·legi. 

BORSA DE TREBALL

Contractació Laboral Prestació Serveis Voluntariat

2016

17
0 17
1

14

2017

20
4

12
19

4

Catalunya Estranger

2016

34
1

14

2017

41
0

21

Tenim la sort de gestionar cada vegada més ofertes de tre-

ball, que van a parar a la Borsa de Treball de què gaudeixen 

els col·legiats, que inclou els formats de contractació laboral, 

la prestació de serveis puntual i el voluntariat. L’any 2016 va 

haver-hi 341 ofertes de treball a Catalunya i 14 a l’estranger, i 

el 2017, 410 a Catalunya i 21 a l’estranger.
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DISTRIBUCIÓ PER SEXE
El col·lectiu continua sent 

eminentment femení.  

Un 66% dels col·legiats  

del 2017 són dones.

FORMACIÓ

Conferències Cursos Jornades Seminaris

2017

15

25
6

22

2016

23 18 17
5

La formació és un dels pals de paller en què creu la Junta de Govern del Col·legi 

i per aquest motiu, any rere any, l’aposta per aquest tipus d’activitats creix tant 

com és possible, tenint en compte la demanda existent. Dels 18 cursos impartits 

el 2016 s’ha passat als 22 del 2017. De les 5 jornades del 2016 a les 6 del 2017.  

Dels 17 seminaris del 2016 als 25 del 2017. 

AJUTS ECONÒMICS
ALS COL·LEGIATS

Els ajuts econòmics als col·legiats són una altra de 

les prioritats de la Junta de Govern, per aquest 

motiu hi ha fixades dues convocatòries anuals 

d’ajuts: una per a formació de postgrau i/o conti-

nuada, i una altra per a la investigació. Tant al 2016 

com al 2017, es van dedicar més de 15.000 euros 

a formació, i la mateixa quantitat a investigació. 

34,3%
65,7%

Dones Homes
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PERSONATGE

a tenir el que es diu un bon envellir, i 

el més actiu possible. En temes d’en-

velliment, la Fisioteràpia (especialment 

amb l’exercici terapèutic com a eina 

principal) hi té molt a dir. El projecte es 

divideix en dues parts: informar apo-

derant i tractar des de la Fisioteràpia 

casos de pèrdua de capacitats gene-

rada per processos de dolor crònic, 

enllitaments de llarga durada, seden-

tarisme, caigudes i estats de fragilitat 

o prefragilitat.

ció que envellir no és emmalaltir. No 

obstant, als que treballem i lluitem per 

un envelliment digne i actiu no se’ns 

escapa que hi ha molta feina per fer. 

Presentar-me al concurs em donava 

la possibilitat de verbalitzar-ho davant 

dels companys.

Com definiries el projecte? 

“Cal Moure’s” va néixer amb l’objectiu 

d’ajudar les persones a envellir millor: 

Què et va fer decidir a participar al 

concurs? 

El projecte “Cal Moure’s” va més enllà 

de les quatre parets del centre, on va-

loro i treballo els processos que dificul-

ten l’envelliment, acuradament i sense 

prejudicis, centrant-nos en la persona, 

tot informant, apoderant, enfocant 

el tractament a partir de la valoració i 

marcant-nos objectius. Una part impor-

tant la dedico a conscienciar la pobla-

El projecte de Fisioteràpia dedicat a 
l’envelliment, “Cal Moure’s”, que ver-
tebra el centre dirigit per la col·legiada 
del CFC Irene García Fontalba (Girona, 
1986), a Cassà de la Selva, va ser distin-
git el passat dissabte 5 de maig amb el 
Premi FTPitch, lliurat en el marc del 
primer Congrés Internacional de Fisio-
teràpia (FTP18) i dotat amb mil euros. 
Formada en dolor crònic i Fisioterà-
pia geriàtrica, García explica que “Cal 
Moure’s” neix de la indignació que li 
provocava sentir dir que treballar en 
geriatria era desmotivador i que als pa-
cients geriàtrics els anava bé qualsevol 
cosa. Ella lluita, diu, per un envelliment 
digne i actiu, convençuda que envellir 
no és emmalaltir.

“Lluito per un envelliment digne i actiu, 
envellir no és emmalaltir”

Irene García Fontalba
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Quin és el punt fort del projecte? 

Jo aposto per un model de negoci 

ètic: l’objectiu és viure’n, però no és a 

costa de ningú. Així que la feina d’in-

formar intento que sigui gratuïta: amb 

cafès-tertúlia,  tríptics i xarxes socials. 

Un altre punt que crec que és diferen-

ciador és que alguns espais del centre 

imiten parts d’un domicili: hi ha un sofà 

que també és un llit, mobiliari de cuina, 

taules i cadires, per reproduir les limi-

tacions del dia a dia i abordar-les des 

de la Fisioteràpia. El centre està pensat 

per adaptar-se a la persona, i no al re-

vés. Treballem amb grups i individual-

ment, amb persones de diferents ca-

pacitats, respectant sempre el tempo 

de cadascú.

Què els diries als teus pacients poten-

cials perquè vinguin?

Implicar i apoderar els meus pacients 

és la tasca més difícil i també la més 

motivadora i creativa. Em dirigeixo a 

pacients que van des del que no es 

belluga gaire, perquè creu que és frà-

gil i que si ho fa es farà mal, fins als 

que han deixat de fer activitat física 

perquè tenen dolor, passant pels que 

ja estan en un estat de fragilitat o pre-

fragilitat. M’ajuden molt formats com 

el cafè-tertúlia, on el ponent que con-

vido fa una breu explicació i tot seguit 

s’asseu amb els assistents a compartir 

experiències i possibles sortides. Tam-

bé hi ha la part informativa a les xarxes 

socials. I el boca a boca, de pacient 

a pacient potencial. En tots els casos 

vetllo sempre perquè la informació 

transmesa sigui clara.

Com t’agradaria veure el centre d’aquí 

a cinc anys?

Justament d’aquí a cinc anys haig de 

decidir què fer, perquè se m’acaba el 

contracte de lloguer. Si tot va bé, re-

distribuiré el centre. Convertiré l’espai 

‘Com a casa’ en un despatx i l’espai 

més gran, el gimnàs, passarà a ser l’es-

pai ‘Com a casa’. M’agradaria poder 

treballar també amb un psicòleg expert 

en dol i en dolor crònic. I amb una tera-

peuta ocupacional. I amb assessors en 

temes de lleis de dependència, ajudes 

tècniques, etc.

Alguna cosa més que vulguis dir?

Poques vegades em pregunten com 

se’m va ocórrer la idea del centre. Jo 

m’escolto molt les persones, i el centre 

va néixer de la indignació. La indigna-

ció de sentir que treballar en geriatria és 

desmotivador i que als pacients gerià-

trics els va bé qualsevol cosa. I també de 

veure que sovint se’ls atribueix (o s’atri-

bueixen ells mateixos) limitacions per la 

seva edat i no per successos puntuals o 

pel sedentarisme. Per tot això, vaig parir 

“Cal Moure’s”: per dignificar l’envelli-

ment i, si és possible, per millorar-lo.
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A FONS

Si constituïu una Societat...  
que sigui Professional
No sempre treballem per compte d’altri, 
hi ha fisioterapeutes que munten la seva 
pròpia empresa o que s’associen amb 
altres col·legiats per oferir serveis de 
Fisioteràpia conjuntament. Aquest últims 
són els destinataris principals d’aquesta 
informació, que publiquem aquí i que 
també penjarem a la web perquè arribi  
al màxim de col·legiats. 

Diguem-ho i deixem-ho clar des del principi: no n’hi ha prou 

amb que sigui una Societat (Limitada, Civil, Anònima), el rè-

gim establert estipula que ha de ser una Societat Professional. 

I també, que l’objecte social ha de ser la Fisioteràpia (hi hagi 

o no activitats complementàries), que l’administrador o admi-

nistradors han de ser fisioterapeutes i que almenys el 51% del 

capital social ha d’estar subscrit per fisioterapeutes col·legiats. 

Però anem per parts. Des del Col·legi hem detectat que hi 

ha col·legiats que desconeixen aquest detall, i per això publi-

quem aquest article d’informació de servei, per deixar clars 

un parell de punts. 
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A FONS

En tot cas, qualsevol dubte o 

aclariment us el podrà resoldre 

l’assessor jurídic del CFC,  

Antoni Cudós, al correu electrònic:  

juridic@fisioterapeutes.cat

Primer
Qualsevol col·legiat pot exercir la Fisioteràpia ja sigui de for-

ma individual o associant-se amb altres professionals, que 

poden ser socis capitalistes de l’empresa o treballadors de 

la mateixa. 

Segon
Els col·legiats que vulguin associar-se per exercir la Fisioterà-

pia en comú han de constituir-se en una Societat Professional 

al Registre Mercantil. I tot seguit, inscriure-la al Registre de 

Societats del Col·legi. És important tant la primera part, com 

la segona, d’aquest segon punt. Cal anar al Registre Mercan-

til però també cal, després, inscriure’s al Registre del CFC. 

Quedarien al marge els supòsits en què l’objecte social sigui 

compartir, gestionar o proporcionar recursos per a l’exercici 

de la Fisioteràpia, distribuir-ne les despeses o els beneficis, i 

també les societats d’intermediació entre l’usuari i el col·le-

giat que presti Fisioteràpia, sigui quina sigui la seva vincula-

ció amb la societat, així com les de coordinació de presta-

cions diverses.
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Artículo 7. Formalización del contrato 

1. El contrato de sociedad profesional deberá for-

malizarse en escritura pública. 

2. La escritura constitutiva recogerá las mencio-

nes y cumplirá los requisitos contemplados en 

la normativa que regule la forma social adopta-

da y, en todo caso, expresará:

a. La identificación de los otorgantes, expre-

sando si son o no socios profesionales. 

b. El Colegio Profesional al que pertenecen 

los otorgantes y su número de colegiado, lo 

que se acreditará mediante certificado cole-

gial, en el que consten sus datos identifica-

tivos, así como su habilitación actual para el 

ejercicio de la profesión.

c. La actividad o actividades profesionales que 

constituyan el objeto social.

d. La identificación de las personas que se en-

carguen inicialmente de la administración y 

representación, expresando la condición de 

socio profesional o no de cada una de ellas.

Artículo 8. Inscripción registral de las 
Sociedades Profesionales 

1. La escritura pública de constitución deberá ser 

inscrita en el Registro Mercantil. Con la inscrip-

ción adquirirá la sociedad profesional su perso-

nalidad jurídica. 

2. En la inscripción se harán constar las mencio-

nes exigidas, en su caso, por la normativa vi-

gente para la inscripción de la forma societaria 

de que se trate, las contenidas en el artículo 7.2 

y, al menos, los siguientes extremos: 

3. Cualquier cambio de socios y administradores, 

así como cualquier modificación del contrato 

social, deberán constar en escritura pública y 

serán igualmente objeto de inscripción en el 

Registro Mercantil. 

4. La sociedad se inscribirá igualmente en el Re-

gistro de Sociedades Profesionales del Colegio 

Profesional que corresponda a su domicilio, a 

los efectos de su incorporación al mismo y de 

que éste pueda ejercer sobre aquélla las com-

petencias que le otorga el ordenamiento jurídi-

co sobre los profesionales colegiados.

Annex de Llei 2/2007 de Societats Professionals
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ARTICLE CIENTÍFIC

Resum
Introducció. Les displàsies de maluc són 

la segona deformitat musculoesquelèti-

ca més important en nens amb paràlisi 

cerebral (PC) i s’atribueix a l’espasticitat i 

contractura dels músculs adductors i fle-

xors del maluc. El retard en la bipedesta-

ció, la manca d’equilibri muscular en els 

músculs del voltant del maluc i la reduc-

ció del rang de moviment dels músculs 

adductors amb el creixement, és típic 

en nens amb PC espàstica. L’objectiu 

d’aquest estudi és investigar els efectes 

del programa de bipedestació en abduc-

ció en la primera infància en la prevenció 

de les displàsies de maluc i en el mante-

niment de la flexibilitat dels músculs ad-

ductors en nens amb diplegia espàstica.

Material i Mètodes. Tretze nens amb PC 

diplegia espàstica, classificats en el nivell 

III, segons el Sistema de Classificació de 

la Funció Motora (GMFCSPC), i que es 

van atendre en Centres de Desenvolupa-

ment Infantil i Atenció Precoç de Barcelo-

na (CDIAP), van realitzar un programa de 

bipedestació en abducció entre els 12-14 

mesos d’edat fins als 5 anys. A l’edat de 

12-14 mesos se’ls va confeccionar un bi-

pedestador o standing en abducció, per-

què ho usessin al seu domicili 45 minuts 

diaris. Es va explicar als pares l’objectiu 

d’aquest programa i es va realitzar un as-

sessorament i seguiment del programa 

segons les necessitats de cada família. Es 

va valorar el rang de moviment (RDM) de 

l’abducció de malucs a l’inici del progra-

ma i als 5 anys. A aquesta edat es va valo-

rar, a través de les mesures radiològiques 

el percentatge de migració (PM) i índex 

acetabular (IA) de maluc, per ser les 

mesures més comunament usades per 

valorar l’estat acetabular. Posteriorment 

es van comparar els resultats radiològics 

del PM i IA d’aquest grup estudi (GE), 

amb un grup de comparació (GC), amb 

el mateix diagnòstic i nivell d’afectació 

que no haguessin participat en un pro-

grama de bipedestació. Es va calcular 

el PM dels malucs drets i esquerres dels 

nens d’ambdós grups a través d’una 

radiografia feta als 5 anys. També es va 

calcular la mitjana del PM i IA màxim i 

mínim com a valors que indiquen els va-

lors pitjors i millors del desenvolupament 

acetabular en els dos grups, així com la 

diferència del PM com a diferència entre 

aquests valors per comparar si la simetria 

del creixement acetabular va ser diferent 

entre els dos grups.

Resultats. En tots els nens del grup es-

tudi (GE), el PM d’es va mantenir dins 

de límits estables (13-23%) a l’edat de 5 

anys, en comparació amb els nens que 

no van realitzar el programa (12-47%) 

(p <0,000). Entre el GE i GC va haver-hi 

una diferència significativa del PM del 

maluc esquerre (p-valor = 0,019). Per als 

valors màxims i mínims de PM (PM-Max i 

PM-Min), només hi va haver una diferèn-

cia significativa per als valors màxims 

(p-valor = 0,762). Els valors del PM-Max 

i IA-Max van ser més simètrics i dins de 

valors estables en els malucs de la co-

hort de nens que van usar el programa 

de bipedestació en abducció.

Conclusions. Un programa de bipe-

destació en abducció de maluc utilitzat 

diàriament en els primers anys d’edat 

prevé les displàsies de maluc, ajuda a un 

desenvolupament acetabular simètric i 

dins de valors estables i manté el rang 

de moviment dels músculs adductors 

de maluc en nens amb PC diplegia es-

pàstica amb un nivell III segons el GM-

FCSPC, en comparació al GC que no 

van usar el programa de bipedestació.

Paraules clau. Paràlisi cerebral. Diple-

gia espàstica. Prevenció displàsies de 

maluc. Espasticitat. Rang de moviment. 

Programa de bipedestació.

Efectes dels programes de bipedestació en ab-
ducció en la prevenció de les displàsies de maluc 
en nens amb paràlisi cerebral diplegia espàstica

Dra. Lourdes Macias Merlo
Fisioterapeuta pediàtrica del CDIAP de Barcelona. Departament d’Afers Socials, Treball i Famílies
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El Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-

talunya publica el 15è número de la 

Revista Científica, que inclou articles 

originals i traduccions d’abstracts d’al-

guns dels participants a l’FTP18 i tre-

balls finals de grau, entre altres peces 

interessants per al col·lectiu, i que posa 

el focus en la necessitat de créixer en 

evidència científica. 

“La Fisioteràpia és la tercera professió 

sanitària en nombre de professionals, 

però ens falta créixer en evidència 

científica per donar validesa a alguns 

dels nostres tractaments. Aquest és 

també un dels objectius d’aquesta re-

vista que teniu a les mans”, diu Ramon 

Aiguadé, tresorer del CFC i responsa-

ble de la publicació. 

En aquest sentit, Aiguadé destaca que 

“tres dels articles que publiquem en 

Disponible la XV Revista Científica, amb articles de 
ponents de l’FTP18 i centrada en l’evidència científica

aquest número comencen amb la pa-

raula efectivitat”, cosa que demostra la 

preocupació del col·lectiu per “dotar 

les nostres tècniques de la màxima evi-

dència científica”.

Els dos articles originals d’aquest nú-

mero són “Efectivitat de l’entrenament 

muscular del transvers de l’abdomen 

en pacients amb dolor lumbar crònic” i 

“Pseudoaneurisma de l’artèria femoral 

profunda. A propòsit d’un cas”. 

S’han traduït els articles “Cribratge de 

banderes vermelles associades amb el 

dolor lumbar: res a destacar, continuem. 

Revisió narrativa” i “La Fisioteràpia torà-

cica en el tractament de la bronquiolitis 

viral aguda: revisió actualitzada”. 

I s’ofereixen sis abstracts, entre els 

que destaquen, per exemple, “Models 

d’anàlisi per a la prevenció de lesions 

en l’esport. Estudi epidemiològic de le-

sions: el model Union of European Foot-

ball Associations en el futbol” i “Control 

motor de la musculatura de l’extremitat 

inferior en nens amb paràlisi cerebral”.

També hi ha dos articles sobre recerca, 

dos resums de congressos i quatre TFG. 

Des del CFC us animem a llegir-la, se-

gur que hi trobareu coses interessants.

Podeu descarregar la revista a:

https://bit.ly/2Ntg22p

Per adaptar-nos a la nova normativa 

europea de Protecció de Dades, cal 

que reactiveu a https://bit.ly/2uA4bJ8 

les notificacions del Col·legi via correu 

electrònic referents al Club CFC i la 

publicitat de temes relacionats amb la 

Fisioteràpia. 

Només serà un momentet i, d’aques-

ta manera, continuareu connectats al 

Club CFC, que és el club exclusiu per 

als col·legiats amb descomptes i pro-

mocions de formació, viatges, especta-

cles, assegurances i material professio-

nal, entre altres coses interessants.

Recordeu reactivar les vostres notificacions del Club CFC i publicitat  
de Fisioteràpia

Un cop hagueu accedit a https://bit.

ly/2uA4bJ8, són només dos passos. Pri-

mer s’ha d’introduir el número de col·le-

giat i, tot seguit, el correu electrònic on 

es vulguin rebre les notificacions. Per 

últim cal marcar les dues llistes esmen-

tades, Club CFC i Publicitat, i clicar a 

“Subscriure el correu” per fer-ho efectiu. 

Tot plegat és perquè el CFC ha actua-

litzat la seva Política de Privadesa i els 

processos de tractament de dades per-

sonals per adaptar-se a la nova norma-

tiva europea de Protecció de Dades, en 

vigor des del passat 25 de maig, i que 

només permet fer arribar informació de 

tercers amb el consentiment explícit 

dels col·legiats. 

Número XV. Juny 2018

ACTUALITZACIONS
EN FISIOTERÀPIA
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NOSALTRES

El 25 de maig de 2018 va entrar en vi-

gor el nou Reglament (UE) 2016/679, 

relatiu a la protecció de les persones 

físiques pel que fa al tractament de 

dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades i pel qual es deroga 

la Directiva 95/46/CE (Reglament ge-

neral de protecció de dades), i per tant 

es derogarà tant la LOPD 15/1999 i el 

RD 1720/2007.

Què et cal saber sobre el nou Reglament General de Protecció de Dades  
i com t’afecta?

El nou RGPD conté molts conceptes, 

principis i mecanismes similars als que 

estableixen la Directiva 95/46 i les nor-

mes nacionals que l'apliquen. El nostre 

consultor en materia de protecció de 

dades ha elaborat un document (dispo-

nible a https://bit.ly/2mu6bOr) per tal 

que pugueu saber com us afecta aquest 

canvi. Si teniu qualsevol consulta al res-

pecte, no dubteu a contactar amb ell a 

 protecciodades@fisioterapeutes.cat

El Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya fa pública la convocatòria extraor-

dinària d’ajuts a la recerca. El pressupost 

de la present convocatòria extraordinària 

serà de 30.000€, corresponents a la par-

tida extraordinària destinada a ajuts per 

a la recerca, provinent del romanent de 

l’exercici 2017, aprovada a l’Assemblea 

General del 20 de juny de 2018.

El Col·legi fa una convocatòria extraordinària d’ajuts a la recerca

La present convocatòria es regirà per la 

Resolució 001/2018, de 14 de març de 

2018, per la qual es regula la concessió 

d’ajuts a la investigació del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds 

s’inicia el 3 de setembre de 2018 i fina-

litzarà el 5 de novembre de 2018.

A https://bit.ly/2Nvc4X4 podeu consultar la convocatòria i obtenir la documentació necessària per fer la sol·licitud.

El Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya ha creat recentment el Grup de 

Treball de Fisioteràpia i Pacient crític 

amb l’objectiu de divulgar aquest àmbit, 

promoure’n la formació, augmentar-ne 

l’evidència científica, crear xarxes inter-

professionals amb altres col·legis oficials 

i demostrar i difondre’n la importància 

a les institucions sanitàries públiques 

i concertades. Coordinat per Bernat 

Creat el Grup de Treball de Fisioteràpia i Pacient crític

Planas, aquest Grup de Treball compta 

per ara amb els també fisioterapeutes 

col·legiats Gonzalo Ballesteros, María 

José Pauta, Núria García, Marta Moreno 

i Alejandro Ginés. 

El seu objectiu a llarg termini seria ela-

borar tot un protocol d’actuació de Fi-

sioteràpia en l’atenció del malalt crític.
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Tancat el període de presentació de 

documentació per renovar els mem-

bres de les Seccions Territorials del 

Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

Noves veus, a les Seccions Territorials del CFC

Girona
Coordinadora: 

Ester Aranda Salom

Sotscoordinadora: 

Núria Fuentes Falgas

Membres:  

Irene Garcia Fontalba

David Sànchez Martínez

Esther Gil Juanmiquel

Berta Serrat Soler

Lleida
Coordinadora: 

Diana Martorell Solé

Sotscoordinadora: 

Noemí Bravo Redondo

Membres: 

Judith Almazán Tribo

Núria Cortada Vilaró

Marta Rodríguez de la Paz Regol

Marc Badia Rosells

Eva Sorribes Fernández

Oriol Martínez Navarro

Tarragona
Coordinadora:  

Eva M. Hernando Gimeno

Sotscoordinadora:  

Cristina Adillón Camón

Membres:  

Noema Pérez Alfageme

Joan Álvarez Vives

Tania López Hernández

Laura Menés Fernández

lunya, la Junta de Govern del Col·legi 

ha resolt que la nova composició de les 

seccions serà la següent:

Tortosa acull un curs sobre l’abordatge del dolor miofascial

Els passats mesos d’abril i maig es va dur 

a terme a l’Hospital Verge de la Cinta de 

Tortosa el curs teòrico-pràctic “Abordat-

ge conservador i amb punció seca de la 

síndrome de dolor miofascial”, impartit 

per Carlos Giménez, Xavier Sala, Clau-

dio Rovira i Miguel Ángel Martínez.

Els participants van aprendre les dife-

rents tècniques d’abordatge conserva-

dor i invasiu del dolor miofascial. Molt 

freqüent entre la població, aquesta 

síndrome és la principal causa de dolor 

d’origen muscular. 

També s’hi van poder estudiar els dife-

rents patrons de dolor referit, els factors 

d’activació i les causes de perpetuació 

del dolor dels diferents músculs, i tot 

plegat en el marc de la punció seca.

Els assistents van destacar la utilitat 

de poder formar-se en un camp com 

ºfreqüent. 

Els integrants del Grup d’Interès de les 

Terres de l’Ebre es van mostrar molt 

agraïts amb la participació, amb el tre-

ball dels professors i, en suma, amb 

la possibilitat de realitzar cursos com 

aquest al seu territori.

Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre
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El Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya prepara una Base de Dades de Fi-

sioterapeutes Aquàtics, que serà acces-

sible a través de la web corporativa, per 

tal de donar a conèixer a la població els 

col·legiats formats en aquest àmbit.

Així, qualsevol persona interessa-

da en la pràctica terapèutica de la 

Vols ser a la Base de Dades de Fisioterapeutes Aquàtics del CFC?
Fisioteràpia Aquàtica tindrà al seu 

abast un llistat complet de col·legiats 

que l’exerceixen, que inclourà nom i 

cognoms del professional, dades de 

contacte, àmbit d’actuació (pediatria, 

adults, geriatria, neuromusculoes-

quelètica, neurologia, etc.) i lloc on 

duu a terme l’activitat, entre altres 

dades d’interès.

Per aquest motiu, el CFC posa a 

disposició dels col·legiats interes-

sats a constar a la Base de Dades 

de Fisioterapeutes Aquàtics un for-

mulari que trobareu a https://bit.ly/ 

2LwCQxD i que cal omplir, signar i fer 

arribar al Col·legi a través del correu  

professional@fisioterapeutes.cat

Ja es poden enviar els resums de les 

comunicacions per a la VI Matinal 

d’Acupuntura, organitzada per la Co-

missió d’Acupuntura del Col·legi de Fi-

sioterapeutes de Catalunya. El termini 

de presentació de resums per a la seva 

valoració estarà vigent fins al 31 d’octu-

bre de 2018. 

Poden optar-hi tots els fisioterapeutes 

inscrits al Registre de Fisioterapeutes 

Acupuntors del CFC.

Ja es poden enviar els resums de les comunicacions per a la  
VI Matinal d’Acupuntura 

El CFC comunicarà quins resums han 

estat seleccionats el 30 de novembre 

de 2018. A https://bit.ly/2Lyb6bY tro-

bareu la documentació necessària: les 

bases per a la presentació de comuni-

cacions i el formulari de presentació. 

Els interessats han d’enviar el for-

mulari i  el resum al correu electrònic 

 formacio@fisioterapeutes.cat, amb l’as-

sumpte “Matinal d’Acupuntura”.

El Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya, juntament amb els col·legis de 

València i Madrid, van posar en marxa, 

al 2016, la PCC (Plataforma de Coneixe-

ment Compartit), a la qual, en els últims 

temps s’hi han afegit, també, els col·le-

gis de Canàries i el País Basc. 

Us recordem que la PCC és una eina mi-

tjançant la qual podeu consultar, gratuï-

tament, publicacions sobre els diferents 

àmbits de la Fisioteràpia, fer cerques 

La Plataforma de Coneixement Compartit, un repositori gratuït de 
coneixement virtual dedicat a la Fisioteràpia 

d’articles, investigacions, autors... De la 

mateixa manera, la PCC permet l’accés 

a la biblioteca digital de l’Editorial Médi-

ca Panamericana, així com a revistes de 

lliure accés, a revistes científiques (entre 

les quals, la nostra, Actualitzacions en Fi-

sioteràpia), a guies divulgatives i revistes 

editades pels diferents col·legis, com el 

nostre Noticiari de Fisioteràpia.

Els col·legiats catalans hi podreu ac-

cedir, d’una forma fàcil i intuïtiva, vali-

dant-vos a la intranet del CFC (https://

intranet.fisioterapeutes.cat), on hi tro-

bareu un apartat que us menarà direc-

tament a la Plataforma.
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El passat 3 de juny, l'Ajuntament de Fo-

radada (Lleida) i l'Associació Esportiva 

Lo Búnker van organitzar el 5è Trail Lo 

Búnker, que va comptar amb el servei 

de Fisioteràpia de la Secció Territorial 

de Lleida del Col·legi de Fisioterapeu-

tes de Catalunya.

El 5è Trail Lo Búnker va incloure dues 

curses de muntanya (14km amb 700m 

de desnivell i 22km amb 1200m de 

desnivell), dues caminades de munta-

nya (11km i 500m de desnivell cadas-

cuna), i una sèrie de curses infantils 

amb diversos circuits segons l'edat 

dels participants.

Un any més, la prova llarga va enllaçar 

Rubió, Montsonís i Foradada, i va 

permetre als corredors descobrir les 

Èxit del servei de la Fisioteràpia del CFC al 5è Trail Lo Búnker

meravelles que amaguen els seus pa-

ratges: muntanyes, búnquers, serres, 

castells, ermites...

La Secció Territorial de Lleida del Col·le-

gi de Fisioterapeutes de Catalunya hi va 

col·laborar oferint un servei de Fisioterà-

pia que va comptar amb 300 inscrits.

Secció Territorial de Lleida

Com a part de les polítiques de res-

ponsabilitat social del Col·legi de Fi-

sioterapeutes de Catalunya, tots els 

col·legiats que ho sol·liciten poden 

gaudir, des de 2009, d’un ajut per 

naixement o adopció d’un fill, en for-

ma de bonificació d’un semestre de la 

quota col·legial. 

Poden optar a aquesta bonificació tots 

els col·legiats que estiguin al corrent 

dels seus deures col·legials, sense san-

cions que els privin dels drets col·le-

gials i que hagin estat donats d’alta al 

Col·legi com a mínim dos semestres 

abans de fer la sol·licitud.

Aquells que demanin l’ajut dins del pri-

mer semestre, en gaudiran en la quota 

Ajuts a col·legiats per naixement o adopció d’un fill

del segon semestre de l’any en curs. Els 

que ho demanin dins del segon semes-

tre, en gaudiran en el primer semestre 

de l’any següent. 

La sol·licitud d’aquest ajut cal cursar-la 

durant els 120 dies natural des del naixe-

ment i/o adopció de la criatura, enviant un 

correu electrònic que inclogui el formulari 

de sol·licitud emplenat i signat, una còpia 

del DNI del col·legiat sol·licitant i la còpia 

del certificat d’inscripció al Registre Civil 

(o fotocòpia del Llibre de Família).

A https://bit.ly/2JCX6vY hi trobareu tota 

la informació i el formulari corresponent.
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Fisioformació va organitzar el curs so-

lidari “Anatomia Palpatòria i Diagnòs-

tic Clínic en Fisioteràpia” a la ciutat 

de Barcelona, els passats dies 6, 7 i 8 

de juliol.

El curs, impartit per Ramon Aiguadé, 

fisioterapeuta i psicopedagog, des-

tinava tots els seus ingressos a Fisios 

Mundi i a la Fundació Esclerosi Múlti-

ple de Lleida. 

Hi van participar dotze fisioterapeutes 

de diferents llocs de l’estat, fet que  va 

permetre recaptar 2.360 euros, que ani-

ran íntegrament destinats a les esmen-

tades institucions. 

Fisioformació és una empresa pione-

ra en la realització de cursos solida-

ris i sempre destina tots els ingressos 

d’aquests cursos a causes solidàries. 

El primer curs que es va realitzar va ser 

arran dels atemptats de l’11-M de Ma-

drid, el mes de juny del 2004.

Curs solidari de Fisioformació 

Al llarg dels més de 15 anys d’activitat, 

Fisioformació ha ofert cursos solidaris 

majoritàriament destinats a Fisios Mundi, 

una ONG catalana amb una llarga trajec-

tòria solidària i amb la que mantenim una 

relació especial, la qual ofereix Fisioterà-

pia als països en vies de desenvolupa-

ment. Cal destacar també la realització 

d’un curs solidari a favor de les víctimes 

del terratrèmol de Lorca (Múrcia).

Fisioformació, una empresa catalana 

de formació continuada per a fisio-

terapeutes amb més de 15 anys de 

trajectòria i activitat a tota Espanya i 

Sud-Amèrica, continuarà col·laborant  

amb entitats solidàries i sense ànim de 

lucre, i destinarà íntegrament els seus 

ingressos a causes solidàries vincula-

des amb la Fisioteràpia.

L’article 22, referent als deures dels 

col·legiats dels Estatuts del CFC, posa 

l’accent en el fet que cal informar pun-

tualment al Col·legi de qualsevol canvi 

referent a dades personals o professio-

nals. I el motiu és molt senzill. 

Només amb les dades actualitzades 

podran fluir sense entrebancs la infor-

mació, els ajuts, els permisos i qual-

sevol altre element propi de la relació 

entre el Col·legi i el col·legiat. 

També és important tenir les dades 

al dia perquè el Registre de profes-

sionals sanitaris de Catalunya de la 

Generalitat obté la informació dels 

col·legis professionals, entre altres or-

ganismes oficials. 

Per aquest motiu i amb aquesta comu-

nicació, el CFC recorda que qualsevol 

canvi en les dades personals o pro-

fessionals pot ser informat pel mateix 

col·legiat a través de la intranet (iden-

tificant-s’hi, com sempre, amb nom 

d’usuari i contrasenya). 

Per a més informació, contacteu amb 

l'Àrea de Desenvolupament Profes-

sional i Atenció Col·legial al telèfon 

93 207 50 29 o bé al correu electrònic a   

professional@fisioterapeutes.cat

La importància d’informar al Col·legi de qualsevol canvi en les dades 
personals i professionals 
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El passat diumenge 17 de juny al matí 

va tenir lloc a Agramunt (Lleida) la I Cur-

sa Solidària Stargardt Go, que incloïa 

curses de 6km i 10km i una caminada 

popular de 6km. 

La Secció Territorial de Lleida del Col·le-

gi de Fisioterapeutes de Catalunya va 

participar-hi promovent la Fisioteràpia 

davant dels més de 500 participants. 

La Secció Territorial de Lleida del CFC, present a la I Cursa Solidària 
Stargardt Go

“Ens va sembla interessant ser-hi, ja que 

els beneficis obtinguts anaven destinats 

a oferir atenció i ajuda als pacients afec-

tats de malalties degeneratives de la re-

tina”, han explicat els responsables de 

la Secció Territorial de Lleida del CFC. 

Secció Territorial de Lleida

Ja teniu les maletes a punt? Heu re-

visat el nivell de l’oli i l’aire de rodes? 

Són aspectes importants, però no us 

oblideu que en el vuitanta per cent 

dels casos, els accidents són causats 

per la fatiga del conductor. 

Així doncs, el videoconsell del mes de 

juliol recomana planificar el viatge amb 

anterioritat, realitzar parades cada 

dues hores, evitar menjars abundants, 

begudes alcohòliques i estimulants. A 

més, us anima a hidratar-vos adequa-

dament i regularment. També ens re-

corda que les principals lesions que es 

Marxeu de vacances? Aquest videoconsell us ajudarà a fer-ho de forma segura

poden produir durant la conducció són 

les toràciques, per un ús inadequat del 

cinturó; les lumbars o lesions musculars 

de la part posterior de la cuixa i panxell, 

per postura inadequada en utilitzar els 

pedals i, és per aquest motiu, que ens 

recomana realitzar canvis posturals al 

seient i exercicis de relaxació muscular 

per prevenir mals d'esquena, pèrdua de 

concentració o cansament general. 

Si viatgeu en avió, recordeu que us heu 

de moure per evitar la síndrome de la 

classe turista. Per evitar patir-la, és re-

comanable triar els seients del passadís 

i vestir-se amb roba còmoda. Si és pos-

sible, aixequeu-vos sovint, feu un petit 

passeig i realitzeu-vos massatges a les 

cames en direcció ascendent.

Podeu veure aquest consell i d’anteriors  
al canal de TV del Col·legi www.fisiotv.cat
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El passat dilluns 18 de juny vaig col·la-

borar a la xerrada sobre prevenció de 

lesions en els castells, organitzada pel 

diari Ara a l’antiga fàbrica d’Estrella 

Damm a Barcelona, en col·laboració 

amb la Coordinadora de Colles Caste-

lleres de Catalunya i Betevé.

Hi vaig anar com a membre del Grup 

de Treball Fisioteràpia i Castells del 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalu-

nya, que integren Irene Reynals, Laura 

Figuerola, Núria Coral, Cesc Guilayn, 

Joan Torrents, Èrik Lozano, Dani Casti-

llo i jo mateixa. 

A la xerrada s’hi van tractar diferents 

temes sobre el món casteller amb es-

pecial atenció en el fet que els castells 

cauen menys però hi ha més lesions i 

aquestes són greus.

“Els castells cauen menys però hi ha  
més lesions i més greus”

Les colles estan prenent mesures al 

respecte, com ara col·locació de xar-

xes als locals d’assaig, una quantitat 

mínima de gent per realitzar les pro-

ves, bona col·locació i millora de la 

condició física i, comptant amb els fi-

sioterapeutes, un treball de prevenció i 

tractament de lesions.

Jo vaig parlar, d’una banda, de la fei-

na que estem fent des del Grup amb la 

redacció del manual i els objectius del 

mateix, i de l’altra, del paper que la Fi-

sioteràpia pot jugar en l’àmbit casteller.

Si bé és cert que no existeix una es-

pecialitat de Fisioteràpia en castells, 

tots els membres que formem part 

d’aquest Grup de Treball hem estat 

o som castellers i, a més, en tractem 

sovint a les nostres consultes, amb la 

qual cosa, tenim molta experiència en 

aquest àmbit.

El Manual que estem fent recull una 

descripció de les lesions més habituals 

(la major part cròniques, no causades 

per caigudes); com es produeixen; en 

quines posicions i també una proposta 

de tractament i “return to play”. 

L’objectiu del Manual és que pugui ser-

vir d’ajuda als fisioterapeutes que tractin 

castellers sense venir del món casteller. 

De fet alguns pacients m’han comentat 

que quan van al fisioterapeuta amb algu-

na dolència i diuen que són castellers, la 

solució que els donen és fer repòs. O els 

diuen que “mentre realitzis castells tin-

dràs dolor” o que “si vols que et deixi de 

fer mal hauràs de deixar els castells”, com 

si fer castells i patir dolor anés de la mà.
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Creiem que si els fisioterapeutes dispo-

sen de més informació, el tractament 

podrà ser molt més adequat i volem 

que el Manual els serveixi com una eina 

per trobar respostes.

En el món casteller ens trobem que, 

a causa de que és una activitat tra-

dicional i no un esport, costa molt 

d’introduir la part d’escalfament, es-

tiraments, preparació física, etcètera, 

que complementaria l’activitat. En tot 

tipus de colles, ja facin castells grans 

o petits, és un canvi que està costant 

molt d’assolir.

En l’any i mig que porto col·laborant 

amb els Castellers de Sants, només 

hem aconseguit que una petita part de 

la colla escalfi abans d’assajar i a les dia-

des. Ells (com la majoria de colles) te-

nen un equip mèdic que s’ocupa, entre 

altres coses, de la prevenció de lesions.

Aquest equip compta amb professio-

nals sanitaris (entre els quals, jo mateixa 

com a fisioterapeuta), amb un prepara-

dor físic i dos membres de la colla que 

ens donen suport.

Ens organitzem i dividim les tasques 

per escalfar, estirar, fer xerrades, escriu-

re consells a les xarxes socials, recor-

datoris… Però tot i que la colla ho veu 

necessari, costa que individualment els 

membres s’hi impliquin.

Som conscients que els Borinots han 

fet 25 anys i nosaltres “només” portem 

un i mig amb aquesta tasca, i que els 

canvis costen, així que seguirem treba-

llant: creiem que és el camí a seguir per 

aconseguir l’objectiu de reduir el nom-

bre de lesions.

Els castells estan evolucionant cap a 

construccions més altes, la qual cosa 

implica més pes i més temps d’esforç. 

Si el casteller no es prepara per a dur 

a terme aquest repte, tindrà més pro-

babilitats de lesionar-se. Si els objectius 

col·lectius de la colla augmenten, tam-

bé ho haurien de fer els individuals de 

cada casteller.

Anna Hervàs

Membre del Grup de Treball  

Fisioteràpia i Castells del Col·legi  

de Fisioterapeutes de Catalunya
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NOSALTRES

El passat dissabte 9 de juny va tenir lloc 

a la sala Xavier Montsalvatge de l’Au-

ditori de Girona l’acte de graduació de 

la promoció 2014-2018 dels graus en 

Fisioteràpia i en Ciències de l’Activitat 

Física i l’Esport de l’EUSES de Girona.

Conduït pel periodista Jordi Grau i 

amb l’acompanyament musical del 

pianista Lluís Guerra, l’acte va servir 

per reconèixer el mèrit de més de 300 

persones. 

El vicerector de Comunicació i Rela-

cions Exteriors de la Universitat de Giro-

El CFC participa en l’acte de graduació de la promoció 2014-2018 del grau 
en Fisioteràpia de l’EUSES

na, José Antonio Donaire, i els directors 

del Grau en Fisioteràpia de l’EUSES, 

Mariano Gacto i del Grau en Ciències 

de l’Activitat Física i l’Esport, Adrià Mar-

tín, i el director acadèmic Rafel Magrin-

yà, van adreçar discursos als graduats. 

Com a representant de la Secció Terri-

torial de Girona del CFC va assistir-hi 

la fisioterapeuta Irene Garcia, que va 

repartir els diplomes als graduats de 

Fisioteràpia.

Enhorabona a tots els acabats de gra-

duar, sort, encerts i bona feina! Us es-

perem al Col·legi. 

Secció Territorial de Girona

El passat divendres 1 de juny, l'escola de 

Fisioteràpia Fisiofocus va organitzar la “II 

Jornada Solidària de Fisioteràpia Pedià-

trica” a l’Espai Fisiofocus de Barcelona. 

Durant les cinc hores que va durar l’es-

deveniment, els assistents van poder 

aprendre sobre la importància del joc 

dins de la Fisioteràpia pediàtrica, la 

plagiocefàlia posicional, el còlic del 

lactant, la psicomotricitat o la paràlisi 

cerebral. Tots ells van fer una bona va-

loració de les ponències i van ressaltar 

la iniciativa de Fisiofocus de tornar a fer 

una Jornada Solidària.

Darrere d’aquestes presentacions es 

trobaven ponents de primer nivell dins 

del món de la Fisioteràpia pediàtrica 

com Engràcia Cazorla, Míriam Sala, Mari 

Rico, Ester Comas, Nani Mora i Neus 

Suc. Gràcies a la seva col·laboració des-

interessada, s’han pogut donar tots els 

Solidaritat i Fisioteràpia pediàtrica unides a una jornada de Fisiofocus

ingressos de la Jornada, 1.435€, a la 

Fundació María Agustí, una associació 

d’hemiparèsia infantil. Concretament, 

amb aquests diners es portarà a terme 

un projecte per adquirir flautes adapta-

des que es toquen amb una sola mà per-

què els nens que tenen hemiparèsia pu-

guin ser un més a la classe de música del 

col·legi. El projecte es vol implementar 

el pròxim any escolar i es realitza junta-

ment amb la Fundació Ramón Molinas.

Per últim, des de Fisiofocus volem do-

nar les gràcies a tots els assistents i po-

nents per posar el seu granet de sorra i 

ajudar la Fundació María Agustí.
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QUI ÉS QUI

Qui soc?

Soc en Carles Morata Sancho, vilanoví  

de 26 anys, enamorat de Vilanova i la 

Geltrú i del seu Carnaval. Vaig estudiar 

el Grau de Fisioteràpia a la Fundació 

Universitària del Bages (FUB). 

Estic especialitzat en teràpia manual 

neuromusculoesquelètica i actualment 

començo a formar-me en Fisioteràpia 

aplicada a l’activitat física i l’esport. 

M’apassiona la meva professió i tot el 

que està relacionat amb l’evidència 

científica. És per això que intento estar 

al dia de totes les novetats, ja que soc 

una persona inquieta i amb moltes ga-

nes de seguir aprenent.

La meva gran afició és el futbol sala, tot 

i que soc un gran amant dels esports 

en general.

Què faig?

Actualment treballo per compte propi 

en un centre privat a Vilanova, compagi-

nat amb la prevenció de riscos laborals 

en una empresa d’automoció i també a 

l’equip de futbol de la ciutat. Treballo 

amb tot tipus de pacients, aplicant el 

raonament clínic com a peça fonamen-

tal del tractament en Fisioteràpia. 

D’altra banda imparteixo cursos a em-

preses donant pautes de prevenció i 

promoció de la salut. Recentment, he 

començat a formar part del Grup d’In-

terès del Garraf, que té molts pocs dies 

de vida, amb l’objectiu de fer créixer 

la nostra professió dins del territori. 

Carles Morata
Interlocutor del Grup d’Interès del Garraf

És interessant treballar amb els meus 

companys del Grup d’Interès, ja que te 

n’adones de la diversitat d’idees que 

poden existir, però a la vegada amb 

una mateixa finalitat: fer avançar la nos-

tra professió cap a un futur millor.

Què vull fer?

M’agradaria seguir gaudint de la meva 

professió i evolucionar com a persona 

i professional, formant-me com a fisio-

terapeuta. A més, en un futur no molt 

llunyà m’agradaria realitzar un doctorat 

i compaginar la meva tasca amb la do-

cència, per poder fer arribar el missat-

ge a tothom que la Fisioteràpia ha de 

tenir un paper fonamental en la sani-

tat actual. Ja veurem si aconsegueixo 

complir tots aquests objectius, de mo-

ment estic gaudint i aprenent d’aques-

ta magnífica professió.
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SCBF

Ja estem aquí després del descans 

estiuenc. Desitgem que hagueu des-

cansat per afrontar el final d’any amb 

moltes ganes.

Des de ja fa uns anys, la Fisioteràpia 

va deixant enrere l’exclusivitat de la 

teràpia passiva per realitzar un trac-

tament òptim. Ja són moltes les pu-

blicacions que aposten per la teràpia 

activa o l’exercici terapèutic com a 

eina d’elecció en molts tractaments, 

essent més efectius tant a curt com a 

llarg termini. Com a experts en movi-

ment, els fisioterapeutes hem de tenir 

els coneixements necessaris per po-

der guiar els nostres pacients cap a un 

bon estat de salut.

Dit això, a la Societat Catalano-Balear 

de Fisioteràpia volem apropar als nos-

tres socis i fisioterapeutes de Catalunya 

les últimes actualitzacions pel que fa 

a la importància de realitzar una Fisio-

teràpia basada en l’exercici terapèutic 

de patologies en diferents àmbits on 

la nostra professió està present. Per 

aquest motiu, en el XIV Congrés de la 

Societat Catalano-Balear de Fisioterà-

pia podrem escoltar a grans experts en 

la matèria. 

Al matí tindrem dues taules rodones: 

Exercici terapèutic després de l’estiu!
Aquestes dues taules estaran modera-

des per la Dra. Mariona Violan, espe-

cialista en medicina de l’Educació físi-

ca i l’Esport al Centre Mèdic Teknon. 

La primera taula està composada per 

la Dra. Irene Cantero, fisioterapeuta 

doctorada en Medicina Clínica i Sa-

lut Pública, diplomada en Magisteri 

(educació física) i llicenciada en Cièn-

cies de l’Activitat Física i l’Esport, que 

ens parlarà dels efectes beneficiosos 

de l’exercici en pacients oncològics 

als que no fa molts anys se’ls hi tenia 

contraindicat. També en aquesta taula 

tindrem les explicacions de la Dra. Ele-

na Gimeno, en referència a la teràpia 

activa en els pacients amb patologia 

respiratòria crònica.

Durant la pausa-cafè es portarà a terme 

la defensa de pòsters a l’Aula 1. Com 

a societat científica us animem a pre-

sentar les vostres aportacions per fer 

créixer la nostra professió.

A la segona taula del matí, la Sra. Pat 

Vidal, fisioterapeuta i formadora en 

exercici de prevenció de caigudes per 

a gent gran fràgil, ens portarà l’actua-

lització de diferents activitats, entre 

d’altres, fora del centre de Fisioteràpia, 

per al pacient geriàtric, on ella ha parti-

cipat directament.

I per finalitzar el matí, la Sra. Cristina Bra-

vo, fisioterapeuta i especialista en dolor 

crònic, ens parlarà d’una tècnica d’abor-

datge dels pacients amb fibromiàlgia 

procedent del nord d’Europa que està 

donant resultats esperançadors.

Durant l’hora del dinar podrem apro-

fitar per gaudir dels workshops. En-

guany, quan s’apropi la data del Con-

grés, obrirem les llistes per poder-vos 

apuntar als que estigueu interessats, 

atès que l’aforament serà limitat.

Com a novetat d’aquest any, l’última 

taula serà un debat obert entre els di-

ferents professionals que poden par-

ticipar dins un equip interdisciplinari, 

i cadascú donarà el seu punt de vista 

sobre la importància de l’exercici per a 

la salut, d’acord amb la seva expertesa. 

Aquesta taula estarà formada per:

Taula 1
La biologia i afectació del càncer
Irene Cantero

Exercici terapèutic en les malalties respiratòries cròniques
Elena Gimeno

Prevenció de caigudes per a pacients en estat de fragilitat
Pat Vidal

Abordatge del dolor crònic en fibromiàlgia
Cristina Bravo

Taula 2

Sra.  
Mònica Solana

Dra.  
Esther Mur

Dra.  
Teresa Pomés

Sra.  
Èrika Villaecija

Dr.  
Bernat Buscà

Sra.  
Saioa Segura

Sra.  
Maria Gilabert

Finalitzarem el Congrés amb la presen-

tació de les comunicacions lliures i l’en-

trega de premis. 

No ens hem d’oblidar dels nous gra-

duats que presentaran els millors TFG 

a la Jornada Interuniversitària de la So-

cietat Catalano-Balear de Fisioteràpia. 

En aquesta jornada hi participen les di-
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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

ferents universitats de Catalunya i tenen 

com a premi l’obtenció d’una beca per 

assistir al nostre Congrés anual. 

Al pròxim número us passarem més 

informació sobre el XIV Congrés 

de la SCBF.

La Fisioteràpia en Moviment!
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Dia de la FISIOTERÀPIA

DiFT
2018

3a CURSA SOLIDÀRIA DiFT
Cursa 10K, 5K i infantil

11 novembre · Sitges

T’hi esperem!

http://www.scfisioterapia.cat
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CLUB CFC

L’experiència que canviarà la teva manera 
d’entendre la natura
Heu vist mai un duc? Us ha despentinat 

una òliba volant sobre el vostre cap? 

Heu pogut acariciar una guineu? 

El Zoo el Pirineu va néixer gràcies a una 

família que va decidir compartir la seva 

casa amb els animals salvatges que es-

taven  ferits o maltractats pels humans 

i fan el millor possible per donar-los 

una casa nova i que siguin tan feliços 

com la seva salut i la seva situació els 

ho permeti.

Hi ha un altre pilar fonamental al Zoo: 

l’educació ambiental. Per evitar que es 

faci mal a més animals, és important 

que les persones coneguin, entenguin 

i respectin la naturalesa salvatge.

Exhibició de vol 
L’activitat central del Zoo del Pirineu és 

l’exhibició de vol lliure. És una oportu-

nitat per conèixer els diferents tipus de 

rapinyaires, ocells i mamífers.

En una zona protegida a nivell euro-

peu, grans i petits passareu una esto-

na fantàstica en un amfiteatre a l’aire 

lliure sota la muntanya de Port del 

Comte: l’animal més ràpid del món, 

el mussol més gran del planeta,  l’ocell 

més ferotge dels boscos catalans… 

Desenes d’animals que volaran per 

damunt vostre en una experiència úni-

ca. Si voleu, també podeu realitzar una 

visita guiada a la resta del parc durant 

la qual aprendreu un munt de curiosi-

tats ben interessants.

No hi aneu pentinats!  
Hi fan vols rasants

2X1 
Activitat 

TOCA-TOCA

25% 
Descompte

Entrada PREMIUM
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Activitat Toca-toca
Coneixereu molt de prop animals autòctons. Podreu acari-

ciar-los, observar-los, portar-los a la mà i, fins i tot, alimen-

tar-los. I tot això en un ambient sempre educatiu, ensenyant 

els valors més importants de respecte per la natura i els ani-

mals. Els nostres especialistes us acompanyaran, us guiaran i 

us revelaran alguns dels secrets de la natura. Per tal que tin-

gueu una experiència genial, hi ha un nombre limitat i reduït 

de participants. 

Serveis
El parc compta amb un pàrquing gratuït, bar amb terrassa, 

botiga i zona de pícnic. Les activitats, camins i serveis són 

accessibles per  a persones amb mobilitat reduïda i amb ca-

dira de rodes.

Ctra. L-401, km 35 – 25283 Odèn 
Coordenades: 42.122749, 1.498059

Sol·licita el teu descompte a:  

clubcfc@fisioterapeutes.cat  

o al telèfon 93 207 50 29 ext. 1115
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Club
CFC

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

La vostra confiança ens fa créixer dia rere dia  
i ens permet ampliar les ofertes del Club! 

Gràcies per la vostra partició

Visita’ns a www.fisioterapeutes.cat



CLUB CFC

“La jaula de las locas” és la nova 

producció de Nostromo Live. Està 

dirigida i protagonitzada per Àngel 

Llàcer i la direcció musical és de 

Manu Guix.

El muntatge es basa en la versió 

revival del musical de gran for-

mat considerat com un dels més 

influents de la història i que va 

gua nyar tres premis Drama Desk 

Awards l’any 2010.

El musical, escrit originalment per 

Harvey Fierstein (llibret) i Jerry Her-

man (música), està basat, al seu 

torn, en una obra de teatre francesa 

de Jean Poiret, estrenada al 1973.

George regenta un club de contac-

tes a Saint Tropez i és feliç amb la 

seva parella Albin, l’estrella del lo-

cal. El problema arriba quan el fill 

de George, Jean-Michel, els pre-

senta als conservadors pares de la 

seva núvia.

Setembre, octubre i novembre... mesos de teatre! 

L’espectacle trasllada a l’escenari els 

personatges creats per l’il·lustrador 

Charles Addams. Ara arriba a Bar-

celona sota la direcció d’Esteve Fer-

rer i produït per LetsGo Company 

(Dirty Dancing i la saga The Hole). 

La posada en escena d’aquest show, 

comptarà amb els efectes especials 

que ja els caracteritza.

“La Família Addams” t’embogirà, 

et portarà a un món on estar trist 

és ser feliç, on la mort i el sofriment 

són la matèria dels seus somnis. 

Ara, la seva macabra i tenebrosa fi-

lla, està a punt per emancipar-se i 

s’ha enamorat d’un noi dolç i d’una 

família normal...Serà Lucas el més 

indicat per esdevenir un membre 

més dels Addams?

Un circ per a tota la família, on po-

dràs gaudir d’una posada en escena 

insuperable, d’un espectacle únic 

amb màgia, d’acrobàcies i danses 

per traslladar a tots i cadascun dels 

espectadors a on tot és possible.

Més de 30 artistes escollits de tots els 

racons del món, reunits amb una es-

cenografia que et deixarà sense alè!

Un lloc de somni, on un arbre mà-

gic descobreix la història del primer 

grandiós mag que va arribar per 

despertar els sentits.

Un mag, que va venir des dels estels 

per quedar-se fins a la fi dels dies amb 

l’única missió de fer realitat els som-

nis de tots aquells que creuen que en 

algun lloc remot, la màgia existeix....

Sol·licita informació dels descomptes a:

clubcfc@fisioterapeutes.cat

o al telf. 93 207 50 29 ext. 1115
Empresa col·laboradora del Club CFC

Fins a un 

25%
 de descompte

Fins a un 

30%
 de descompte

Fins a un 

40%
 de descompte
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Lluites de cavallers, ballarines àrabs i 

jocs malabars amb foc, et transportaran 

a l’època de la construcció de l’edifici 

(1391). Tot això i més en un dels més ex-

cepcionals palaus privats de Barcelona 

i des d’on podreu gaudir d’unes vistes 

magnífiques del barri gòtic.

Coneixereu la vida d’Isabel Requesens, 

virreina de Nàpols, la seva família i els 

seus contemporanis.

Sopar medievals al Palau de Requesens

Un mirador excepcional que combina 

la divulgació científica i l’observació as-

tronòmica amb una atractiva proposta 

gastronòmica.

La vetllada comença amb el sopar, un 

sorprenent i imaginatiu menú, per des-

prés oferir una conferència sobre astro-

nomia a càrrec d’un expert en la matèria.

La nit avançarà visitant les instal·lacions 

de l’Observatori, el museu, la sala mo-

dernista, el telescopi de passos i, per 

l’últim, la gran cúpula amb els elements 

originals. Si vols, podràs veure el cel 

amb un dels telescopis més antics i 

grans d’Europa (1903). 

Sopar amb estels a l’Observatori Fabra

Sol·licita informació dels descomptes a:

clubcfc@fisioterapeutes.cat

o al telf. 93 207 50 29 ext. 1115
Empresa col·laboradora del Club CFC

Vine a conèixer el  
Palau Requesens,  
un dels espais on es  
va rodar la sèrie  
“La Catedral del Mar”

Una nit molt especial, 
per a una ocasió  
molt especial!

20% de descompte

10% de descompte
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NO ET DESCONNECTIS!
Rep tota la informació del Col·legi al teu correu electrònic 

Més informació a www.fisioterapeutes.cat/ca/correu

SUBSCRIU-TE
a les llistes de distribució


