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Sabadell
Professional
Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte

1 /6

Expansió Plus PRO

Aquest nombre és indicatiu del risc del
producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més
risc.

Bonifiquem la teva quota de
col·legiat

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de
Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000
euros per dipositant.

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

10%
de la teva quota
de col·legiat màxim
50 euros* el primer
any.

+

0
comissions
d’administració i
manteniment.

Remuneració
fins a

+

3%TAE

Primer any fins a
2,74% TAE. Saldo màxim a
remunerar 10.000 euros.1

+

1%
de devolució en els principals rebuts
domiciliats i sobre les compres amb
targeta de crèdit en comerços
d’alimentació2, màxim 50€ bruts al mes.

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

-----------------------------------------------------------------------------------------*Bonificació del 10% de la quota de col·legiat, associat o agremiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es
realitzarà un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes
següent dels 12 primers mesos.
1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet cinc compres al mes amb les seves targetes i un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos,
calculat com la suma de saldos del mes anterior de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables,
plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap
altre de les mateixes característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com
a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8191% TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple de liquidació: saldo en
compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any: 270,82 euros.
Rendibilitat resta anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910% TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a partir del segon any del compte). Exemple de liquidació: saldo
en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any: 295,96 euros.
2. T’abonarem fins a 50 euros bruts al mes, sempre que l’import de la devolució sigui igual o superior a 5 euros i hagis fet cinc compres durant el mes amb les teves targetes.
- Rebuts domiciliats de llum, gas, telèfon fix, mòbil i Internet.
- Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis, escoles bressol
i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les despeses d’acadèmies particulars, col·legis
professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats.
- Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui associat a
aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina www.bancsabadell.com/compteexpansioplus.
Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/04/2018 fins al 31/12/2018 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual
per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). També cal haver domiciliat dos rebuts
domèstics en els dos últims mesos.
Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en podran disposar d’un altre d’addicional sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o ingressos mensuals recurrents. I, a més a més,
tots els Comptes Professional que vulgui, sense comissió d’administració i de manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com

Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’
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Eleccions a la
Junta de Govern
(17-N)
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OPINIÓ

Decidim el futur
entre tots
Manel Domingo. Degà

Aquest novembre farà exactament
quatre anys que vam celebrar les últimes eleccions a la Junta de Govern
del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i serà també el moment escollit
per celebrar-ne de noves. Des d’aques-

Aquest any tenim una novetat: la possibilitat
d’emetre el vot de manera electrònica, una
possibilitat que esperem que ajudi a fer
augmentar encara més la participació

ta pàgina, l’última Opinió que signaré
com a degà del CFC, us animo a participar-hi massivament. Per què? Molt
senzill, perquè com a col·legiats és un

A més, aquest any tenim una novetat:

dret que tenim, però és que també és

la possibilitat (com podreu llegir en un

el nostre deure, atès que en aquestes

article que publiquem en aquest Noti-

eleccions ens hi juguem el futur de la

ciari) d’emetre el vot de manera elec-

institució. Literalment. I sense drama-

trònica, una possibilitat que esperem

tismes. Votar en aquestes eleccions és

que ajudi a fer augmentar encara més

ajudar a decidir quin projecte i quin

la participació.

grup de persones dirigirà els propers
quatre anys l’ens que representa tot el

Sigueu on sigueu i, sobretot, si sabeu

col·lectiu. Només per això ja val la pena

segur que el dia de les votacions no

que desbordem les urnes.

podreu acostar-vos a la mesa electoral
corresponent, sapigueu que podeu op-

I us diré més: votar en unes eleccions

tar per aquest sistema, absolutament

del CFC és una mostra de respecte cap

segur, confidencial i transparent, i vet-

a les candidatures presentades, forma-

llat notarialment, que aquest any oferim

des per companyes i companys, que

com una novetat que, pensem, hauria

(ho dic per experiència) trien donar un

de tenir continuïtat en el futur.

pas endavant amb l’objectiu de defensar la Fisioteràpia, sacrificant temps

Deixeu-m’ho dir una vegada més: voteu

professional i personal en defensa de

massivament, al novembre, decidim el

tot el col·lectiu.

futur entre tots.
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EL TEMA DEL MES

El CFC convoca eleccions per
renovar la Junta de Govern,
el 17-N, amb la novetat
del vot electrònic
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
(CFC) convoca eleccions per renovar la
Junta de Govern, el proper dissabte 17 de
novembre de 2018, amb la novetat del vot
electrònic amb l’objectiu d’aconseguir la
màxima participació possible.

6

Noticiari de Fisioteràpia 118

setembre-octubre 2018 7

EL TEMA DEL MES

“Votar en aquestes eleccions és ajudar a

haurà d’enviar el vot per correu certifi-

Units, Noruega, Finlàndia o Espanya,

decidir quin projecte i quin grup de per-

cat dins d’un sobre que haurà de con-

entre d’altres.

sones dirigirà els propers quatre anys

tenir una fotocòpia del DNI i del carnet

l’ens que representa tot el col·lectiu,

de col·legiat (o del darrer rebut de la

El sistema de vot electrònic és fàcil i

només per això ja val la pena que des-

quota col·legial), així com un sobre

intuïtiu, garanteix la màxima seguretat

bordem les urnes”, ha cridat a la partici-

blanc i tancat, dins del qual hi ha d’ha-

i privacitat amb un sistema d’encrip-

pació el degà del CFC Manel Domingo.

ver la papereta de vot de la candidatu-

tació, i només permet votar una sola

ra escollida.

vegada. Qualsevol incidència que pu-

A la seu central del CFC (carrer Segle

gui sorgir en l’ús d’aquest sistema serà

XX, 78, de Barcelona) la jornada electo-

La novetat d’aquest any, el vot electrò-

ral tindrà lloc el dissabte 17 de novem-

nic, es podrà exercir telemàticament

bre, mentre que a les seus territorials

només durant els tres dies (les 72 ho-

Sigui com sigui, és important tenir les

de Lleida, Girona i Tarragona els col·le-

res) anteriors al dia de les votacions a

adreces de correu electrònic actualitza-

giats hi podran votar dos dies abans, el

les seus territorials, el dijous, i serà re-

des. Per assegurar-se’n, només cal que

dijous 15 de novembre.

comptat davant notari. De fet, tots els

cada col·legiat entri a la intranet del

atesa i resolta pels tècnics del Col·legi.

col·legiats rebran amb temps suficient

Col·legi i miri el camp “correu electrònic”

La novetat d’aquest any és que per pri-

un correu electrònic amb un enllaç amb

per comprovar que l’adreça és correcta.

mera vegada a la història del CFC també

el qual podran accedir a una pàgina on

es podrà emetre un vot electrònic, mit-

se’ls farà una pregunta personal per ve-

Aquest novembre farà exactament

jançant telèfons mòbils intel·ligents, or-

rificar la seva identitat. Un cop verifica-

quatre anys que es van celebrar les últi-

dinadors o tauletes, a banda del vot per

da, obtindran una contrasenya amb la

mes eleccions a la Junta de Govern del

correu postal certificat i el vot presencial

qual podran realitzar finalment la vota-

CFC, el 2014. Els Estatuts del Col·legi

habitual. La Junta de Govern ha promo-

ció electrònica al portal que s’habilitarà

estipulen que les legislatures durin un

gut aquesta opció amb l’esperança que

expressament per a aquesta comesa.

màxim de quatre anys. Per aquest motiu, la Junta actual convoca ara aquests

faci augmentar la participació.
Amb l’objectiu d’aconseguir el màxim

comicis per al proper 17 de novembre.

Durant la jornada electoral del dijous

de participació, el Col·legi ha decidit

(a les seus de les seccions territorials)

comptar amb els serveis de l’empresa

Convocades de forma oficial les elec-

i la jornada del dissabte (a Barcelona)

catalana Scytl, especialitzada en vot

cions, ha quedat obert el període habi-

només es podrà votar presencialment.

electrònic, que ja ha col·laborat amb

litat per presentar candidatures, entre

En el cas del vot per correu postal, tal

els col·legis d’enginyers i d’arquitectes,

les quals hauran de votar els col·legiats

i com marquen els Estatuts, la persona

així com amb els governs dels Estats

al novembre.

Calendari de les eleccions
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Novembre de 2018
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Del 12 al 14 de novembre de 2018

Vot electrònic
15 de novembre de 2018

Votacions a les seus territorials
(Lleida, Girona i Tarragona)
17 de novembre de 2018

Votacions a la seu central del CFC
(Barcelona)

Noticiari de Fisioteràpia 118

EL VOT ELECTRÒNIC
PAS A PAS

1

Els col·legiats rebran amb temps suficient
un correu electrònic amb un enllaç.

Aquest enllaç els durà a una pàgina on
se’ls farà una pregunta personal
per verificar la seva identitat.

3

Un cop verificada la seva identitat, els
col·legiats obtindran una contrasenya.

La contrasenya els servirà finalment per realitzar
la votació electrònica al portal que s’habilitarà
expressament per a aquesta comesa.

5

2

4

En tots els casos, votar telemàticament
exclourà el col·legiat de poder votar
després presencialment.

*En el moment d’enviar a impremta aquest Noticiari, encara no teníem constància de la presentació de
cap candidatura per a les eleccions. Estigueu atents als canals de comunicació del CFC, on s’informarà
puntualment de qualsevol novetat al respecte.
setembre-octubre 2018 9

PERSONATGE

Ana Ramos

“Em va atrapar la predisposició de les dones
que acudeixen a nosaltres deixant de banda
els tabús”
Les complicacions durant l’embaràs o
durant el part poden posar en risc la
salut de la mare, fins al punt de causar
discapacitat o la mort de moltes dones
en edat reproductiva, sobretot en països
subdesenvolupats, on l’atenció mèdica
és insuficient o inexistent. Amb aquest
fet en ment i amb la intenció d’invertir
la situació va néixer el projecte “Fisioteràpia obstètrica i uroginecològica al
Senegal”, que la col·legiada Ana Ramos
Ramírez (Igualada, 1982) va presentar,
fora de concurs, en el marc de l’entrega de premis de l’FTPitch de l’FTP18,
el passat dissabte 5 de maig al CCIB.
L’hem entrevistada per saber-ne més.

Com definires, en poques frases, el

seguim una bona atenció durant l’em-

durant l’embaràs, el part i el postpart

projecte?

baràs, part i postpart, disminuïm les

seguint el mètode NataKiné (mètode

complicacions en els parts i les seves

registrat per Nerea Roldàn Galdòs). I

És un projecte d’integració de progra-

seqüeles obstètriques i, millorem la

el Be Mulier: Programa de salut sexual

mes de Fisioteràpia obstètrica a nivell

qualitat de vida de nenes i dones que

i atenció uroginecològica, a través de

preventiu i terapèutic en països en vies

pateixen patologies de l’esfera pelvia-

la formació a personal sanitari i tam-

de desenvolupament. Mitjançant la

na i genital. Són dos els programes. El

bé a nivell terapèutic, tractant nenes i

formació al personal sanitari (inferme-

Be Mater: Programa de salut obstè-

dones amb diferents patologies de la

res, fisioterapeutes, llevadores), acon-

trica a través del qual atenem dones

pelvis i genitals.

10

Noticiari de Fisioteràpia 118

En quina fase està?

que passen per les seves mans. La pre-

ball que seguim i estudiar els progra-

disposició de les dones que acudeixen

mes que es porten a terme al terreny.

Hem realitzat ja cinc missions, combi-

a nosaltres per ser tractades (deixant

Als companys amb ganes d’enrolar-se

nant viatges a l’Hospital de Saint Jean

de banda els seus tabús), i veure com

amb nosaltres, endavant... aquest es-

de Dieu de Thiès (a 60km de Dakar),

amb poques sessions milloren i t’ho

til de vida et fa créixer personalment i

el poble Beer i l’illa de Carabanne.

agraeixen amb el poc que tenen. La

professionalment a marxes forçades. Et

SEMHU i altres ONG ens reclamen a

sorpresa dels professionals en veure

fa veure la vida molt diferent i et des-

Cap Verd i País Bassari, però necessi-

que el part en moviment i actiu fun-

perta moltes emocions amagades.

tem més mans. El projecte el vam ini-

ciona, i la il·lusió que mostren per por-

ciar com un programa de Fisioteràpia

tar-ho a terme. I sobretot, la satisfacció

Què haurien de fer? On s’han de diri-

obstètrica en països en vies de desen-

de poder verificar que la Fisioteràpia

gir per apuntar-s’hi?

volupament, començant pel Senegal

obstètrica redueix lesions i àlgies peri-

perquè es considera una zona segura,

neals, presents en un 80% de les dones

Tan sols cal que entreu a la web www.

però sense adonar-nos-en, hem anat

africanes, i millora en gran mesura la

sermadresermujer.org, a la pestanya

creixent amb l’ajuda de moltes perso-

qualitat de vida de totes les dones que

de ‘Col·laborar’ trobareu les diferents

nes que creien en el nostre treball i,

passen per les nostres mans.

formes de fer-ho, com a voluntaris heu

per qüestions burocràtiques i econòmi-

d’omplir un full amb unes dades molt

ques, hem format l’ONG Ser Madre Ser

Què els diries als companys col·legiats

bàsiques i ens hi posàrem en contacte.

Mujer, així tenim molta més força per

que ens llegeixin i que puguin estar-se

Ara necessitem experts en Fisioteràpia

fer-nos escoltar.

pensant d’enrolar-se en aquest projecte?

obstètrica i uroginecològica.

Dema-

nem un nivell mig de francès i/o portuAbans de res, ser molt conscients que

guès per a les properes missions ges-

ajudar i formar part de projectes com

tionades. També necessitem saber si

Les ganes d’aprendre de les persones

aquest, no és tan sols fer un viatge a

teniu experiència en cooperació. Des-

que ens escolten, dels professionals

l’Àfrica. Hi ha molta feina prèvia, és im-

prés de valorar aquests requisits i fer

sanitaris i dels no professionals, que

portant tenir unes nocions bàsiques de

una entrevista personal, proposem un

estudien el nostre mètode amb la il·lu-

cooperació, estar preparat per treballar

parell de dies de formació en coope-

sió de portar-lo a la pràctica i de poder

en condicions molt precàries i conèixer

ració i del mètode Natal Kinè, gratuïts.

millorar la qualitat de vida de les dones

la cultura, aprendre el mètode de tre-

Què us fa seguir endavant?
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A FONS

Feina feta els últims quatre anys
Les principals veus de la Junta de Govern sortint

Els membres de la Junta de Govern,

anys. Les últimes eleccions a la Junta de

vot electrònic, però també hem volgut

encapçalada pel degà Manel Domingo

Govern es van celebrar justament el no-

parlar, encara que fos breument, amb

i que ara arriba al final del seu mandat,

vembre de 2014 i ara toca renovar.

el degà, la vicedegana, el tresorer i el

sempre han tingut molt clar que hi eren

secretari, les quatre principals veus de

per defensar totes les persones que

Com no podria ser d’una altra mane-

la Junta de Govern sortint. I aquí en te-

formen part d’aquest ofici apassionant.

ra dediquem una part d’aquest No-

niu el resultat.

Així ho pensaven i així, en conseqüèn-

ticiari a parlar de la novetat principal

cia, han actuat durant els darrers quatre

d’aquestes eleccions, la possibilitat del
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Manel Domingo, degà
Vostè formava part de la Junta de Fran-

Sempre ha dit que una Junta de Go-

cesc Escarmís i alhora ha contribuït a

vern és un equip. Quines qualitats des-

modernitzar el Col·legi, impulsant me-

tacaria de l’equip que han format du-

sures com la possibilitat del vot electrò-

rant aquesta legislatura?

nic. Ha recollit el testimoni del passat i
ha encarat el futur.

La meves màximes han estat “on tot
hom pensa igual ningú pensa massa”

Una de les mesures més importants,

i “si vols anar ràpid ves sol, però si

al meu parer, és la implantació del vot

vols arribar lluny ves acompanyat”. En

electrònic per a les properes eleccions.

essència, hem estat una Junta diversa,

Esperem que aconsegueixi augmentar

amb diferents formes de pensar, però

la participació i que apropi a tots el

que sempre ha consensuat les seves

col·legiats la possibilitat de participar

decisions. Hi hem participat persones

en l’elecció de la propera Junta de Go-

de diferents sectors i camps de la Fisio-

vern. També hem impulsat una reforma

teràpia, com ara l'esport, la geriatria,

estatutària que ha dotat de nous siste-

la docència, l’exercici lliure, sòl pelvià,

mes de transparència i garantia el nos-

neurologia, mútues laborals o atenció

tre Col·legi. El futur, al nostre entendre,

primària, entre d'altres, i sempre hem

és la transparència en les mesures de

aconseguit arribar a bon port.

gestió col·legial, i per això ha estat la
nostra principal aposta.

Mònica Rodríguez, vicedegana
L’FTP18 ha estat el gran repte i alhora el

Han consolidat l’ús de les xarxes socials

gran regal d’aquesta Junta (i, per tant,

com una eina més de comunicació,

del Col·legi) als col·legiats. Per què?

inclosa la més recent (el perfil d’Instagram del CFC), així com el canal Fisiotv.

Perquè vam intentar que tothom que

cat, el pas definitiu cap a l’era digital.

estigués vinculat al Col·legi hi pogués
participar d’una manera o altra i que

Efectivament hem continuat apostant

tots els col·legiats se’l poguessin fer a

per potenciar les xarxes socials, perquè

mida. Vam voler mostrar la Fisioterà-

creiem que són un mitjà imprescindible

pia des de tots els angles i que tots els

per comunicar-nos, tant amb els col·le-

col·legiats poguessin explorar nous

giats com amb la societat en general

camins d’innovació en el nostre àm-

(perquè arribi el missatge de què pot

bit, mostrar a la societat el que podem

fer la Fisioteràpia per a la població). I

fer i crear sinergies de col·laboració

aquesta aposta ens permet una comuni-

entre el nostre i altres col·lectius. Per

cació bidireccional i el feedback sempre

als treballadors del Col·legi i per a la

ens enriqueix. Sempre hem volgut ser

Junta va ser una gran feinada però es-

un Col·legi obert a totes les sensibilitats

tem molt orgullosos i contents de la

i disposat a escoltar totes les veus que

fita assolida.

vulguin expressar propostes i inquietuds, i les xarxes socials ens ho faciliten.
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Ramon Aiguadé, tresorer
Com van trobar econòmicament el

el futur d’uns estalvis importants que li

Col·legi i com el deixaran?

permetran realitzar projectes rellevants
sense tensions de tresoreria havent ins-

L’economia del Col·legi sempre ha estat

taurat sistemes de control de despesa

una economia sana i és que a qualsevol

moderns que garanteixen la responsa-

comptable li agradaria saber de forma

bilitat econòmica del Col·legi.

més o menys exacta quins seran els
ingressos amb què podrà comptar du-

Des del primer moment, han persistit

rant l’exercici comptable. En els darrers

en no augmentar la quota col·legial.

anys els comptes del Col·legi han millorat substancialment, atès que s’han

Sí. És un dels eixos que hem volgut

acabat els exercicis amb romanents im-

mantenir com a essencials en l’elabora-

portants que han permès desenvolupar

ció dels pressupostos. Cal destacar que

diferents projectes. Cal dir també que

és la segona quota més baixa de l’estat

s’ha liquidat el crèdit hipotecari sobre

i que malgrat això dona un pressupost

la seu del Col·legi amb la qual cosa

important que permet garantir un alt

hem aconseguit que el Col·legi no tin-

nivell d’activitat.

gui cap crèdit. El Col·legi disposarà en

Gabriel Liesa, secretari
Han estat una Junta molt preocupada

Han treballat per preparar la creació

per crear xarxa, d’aquí el fet de poten-

d’un sindicat de fisioterapeutes. Quin

ciar els grups d’interès, de treballs, co-

és el proper pas?

missions, etcètera.
El proper pas necessàriament és conUn dels nostres objectius sempre ha estat

solidar-lo. De la mateixa manera que

que el CFC fos el pal de paller de la pro-

el CFC ha estat al costat de l'ACEFIC,

fessió, fer col·lectiu. Per això vam veure

la patronal del centres mitjans i petits

necessari portar el Col·legi al col·legiat,

de Fisioteràpia, i també de la Societat

apropar-lo. Aquesta acció es va realitzar

Catalano-Balear de Fisioteràpia, ara té

quan formava part de la Junta de Fran-

l'obligació d'estar al costat d'un sindi-

cesc Escarmís, i posteriorment hem anat

cat fet per i per a fisioterapeutes. No

augmentant i consolidant no només els

oblidem que el Col·legi representa a

grups d'interès, sinó també les seccions,

tothom, empresaris i treballadors, i per

grups de treball i comissions. Serveis

tant ha de de donar suport a iniciatives

com el SOL (Servei d’Orientació Labo-

tant professionals com científiques que

ral) també han tingut la voluntat de crear

treballin pel bé comú de la nostra pro-

xarxa, com també els Inspira’t, seguint la

fessió, que és allò que ens uneix. Altre

màxima que ningú no en sap més que

cop la idea que el CFC sigui el pal de

tots junts. Personalment penso que cal

paller de la professió, independent-

seguir potenciant aquest apropament i

ment de qui formi part de la seva Junta

fer que el col·legiat se senti partícip del

de Govern.

Col·legi, de casa seva.

14

Noticiari de Fisioteràpia 118

ARTICLE CIENTÍFIC

Revisió bibliogràfica de l’electrostimulació en la
síndrome d’apnea-hipopnea del son
Anna Bagué Cruz
Fisioterapeuta. Exercici lliure. Postgrau en Fisioteràpia del tòrax. Màster en evidència científica

Resum
Objectiu. Decidir la millor manera en
què l’electrostimulació (EE) pot ajudar
en el manteniment de la permeabilitat de la via aèria superior (VAS) i a la
síndrome d’apnea-hipopnea del son
(SAHOS), sabent que la musculatura dilatadora de la faringe té un paper clau
en aquesta funció.
Mètodes. Vam fer cerca a Pubmed,
PEDro, Cochrane i Isi Web of Knowled
ge. Els articles han estat avaluats segons els criteris CASPe.
Resultats. D’una banda la majoria
d’autors apliquen l’EE en el múscul genioglòs (GG) des que Remmen (1978)
demostrà una correlació positiva entre
l’activitat del GG i la reobertura de la
VAS després d’una apnea.
D’altra banda, altres autors discrepen
d’aquesta importància del GG en el
manteniment de la VAS. Berry (2003)
observà que els pacients amb SAHOS
no tractats tenien major activitat del

per al manteniment de la permeabili-

culatura postural de la VAS és clau en

GG que els individus sans.

tat de la VAS.

el manteniment del diàmetre de la

Per decidir si el GG és o no el principal

Conclusió. El GG és un múscul que

a millorar la permeabilitat de la VAS

dilatador de la faringe vam buscar les

s’activa gràcies a l’augment paroxístic

i, com a conseqüència, la SAHOS ha

seves característiques funcionals (mús-

del sistema ortosimpàtic que segueix

d’anar destinada a les fibres tipus I dels

cul fàsic) i vam veure que no encaixa-

a l’apnea. L’activació del GG ajuda a

músculs d’aquesta zona.

ven amb la funció postural requerida

reobrir la VAS. La debilitat de la mus-

mateixa. L’electrostimulació destinada
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El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya estrena codi ètic
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalu

ta mitjançant la informació, la recerca,

nya (CFC) estrena codi ètic amb la volun-

la formació, l’orientació i l’assessora-

tat d'establir i assumir un seguit de valors,

ment als col·legiats, mantenint en tot

eines i pautes de conducta que serveixin

moment la defensa de la professió de

de model per al desenvolupament pro-

la Fisioteràpia davant de qualsevol fet

fessional de totes les persones vinculades

que la pugui afectar.

a l’entitat i d'ajuda per resoldre qualsevol
conflicte ètic que pugui sorgir.

El CFC es compromet a continuar oferint
tots els seus serveis observant criteris de

Aquest nou codi ètic, que podeu consul-

sostenibilitat, minimitzant l’impacte me-

tar a la pàgina web del Col·legi, abasta

diambiental que produeix la seva activi-

els membres de la Junta de Govern i de

tat i fent un ús sostenible dels recursos.

les Seccions Territorials, així com els tre-

Aquest codi ètic s’ha inspirat en la Reco-

balladors i els membres de les comissions

Així mateix, el nou codi ètic recull tam-

manació 60 (1999) del Consell d'Europa

col·legials, dels grups d’interès i de treball

bé el compromís del Col·legi amb la

sobre el codi europeu de conducta per

del CFC. També es pretén que esdevin-

qualitat de tots els seus procediments

la integritat política dels representants

gui marc de referència per a les relacions

i atenció als col·legiats i la societat en

locals i regionals electes; en la Reco-

institucionals i empresarials amb tercers.

general; amb la cerca de l'excel·lència

manació (2000) 10 del Consell d'Europa

en tots els processos; amb la inno-

sobre els codis de conducta per a les

Els valors que es desprenen d'aquest

vació i l'ús de les noves tecnologies;

persones empleades públiques i el seu

codi ètic són el respecte per les perso-

amb el foment de la participació dels

memoràndum explicatiu; en el Codi

nes, evitant qualsevol tipus de discrimi-

col·legiats; amb la confidencialitat en el

de bona conducta de la Unió Europea,

nació i limitació per consideracions de

tractament de les dades personals amb

aprovat pel Parlament el 2001; el Codi

nacionalitat, raça, ideologia política, ni-

què treballa; amb la professionalitat i la

ètic i de conducta de l’Ajuntament de

vell social, sexe o preferències sexuals,

implicació dels empleats; amb la trans-

Barcelona; el Codi Ètic del Servei Públic

cultura o creences religioses.

parència i la honestedat dels membres

de Catalunya i el Codi Ètic de la UOC.

de Junta de Govern i els treballadors,
També s'orienta el Col·legi a satisfer les

que desenvolupen la seva tasca amb

Podeu consultar el text sencer a la pà-

necessitats del col·lectiu que represen-

vocació de servei públic.

gina web del Col·legi.

Col·labora amb la Revista Científica del CFC
Us recordem que podeu enviar mate-

regar els números anteriors de la Re-

rials per a la Revista Científica del CFC.

vista Científica. El darrer número és el

Qualsevol col·legiat interessat pot en-

15è i inclou articles originals i traduc-

viar els seus articles originals, abstracts,

cions d’abstracts d’alguns dels par-

resums de congressos, TFG o recerques,

ticipants a l’FTP18 i treballs finals de

al correu electrònic revistacientifica@

grau, entre altres peces, amb el focus

fisioterapeutes.cat, un comitè científic

en la necessitat de créixer en evidèn-

s’encarrega de la selecció.

cia científica.

Mentrestant, us recordem que a la pà-

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

gina web del Col·legi hi podeu descar

gur que hi trobareu coses interessants.
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Marxa popular pel DiFT de Girona
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) i les seves seccions territorials celebren un any més el seu particular Dia de la Fisioteràpia (DiFT) amb
una sèrie d’activitats que van més enllà
del 8 de setembre, Dia Mundial de la
Fisioteràpia, en què es commemora la
creació de la World Confederation for
Physical Therapy l’any 1951.
El proper dissabte 20 d'octubre tindrà lloc
al Parc Tecnològic de la Creueta de Girona una matinal saludable, organitzada
per la secció territorial gironina del CFC,
que proposa una marxa popular amb
dues distàncies per a tots els públics.
El punt de trobada, inici i final de la
marxa popular, serà el Parc Tecnològic
de la Creueta de Girona (coordenades
41º58’02.7”N 2º50’16.3”E), just al costat del parc saludable.
Els dos recorreguts proposats per a la
marxa popular són circulars, inici i final al
mateix punt: la marxa curta són 2400m
i la llarga, 6200m (fins a Quart i tornar).
L'hora de sortida dels dos recorreguts
serà les 9.30h del matí. Les inscripcions
es faran mitja hora abans de començar.
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Tractar i recuperar els fisioterapeutes estressats, esgotats, deprimits o
addictes a substàncies legals o il·legals
Són coses que poden arribar a ensor

d’aquests casos, penseu que no esteu

rar una carrera professional: per això

sols: deixeu-vos ajudar pel Programa AFÍ.

aquesta notícia té màxima prioritat. Si
patiu estrès professional, o sou addic-

La Fundació Galatea té els professio-

tes a alguna substància legal o il·legal,

nals adequats, des del primer moment

o creieu que podeu estar patint algun

us sentireu ben acompanyats i en bo-

trastorn mental, o presenteu símpto-

nes mans, i tractaran el vostre cas amb

mes d'esgotament físic i mental, o us té

total confidencialitat.

tenallats una depressió, seguiu llegint.
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya té vigent un conveni amb la Fundació Galatea perquè els col·legiats
que ho necessitin puguin rebre, amb
tota confidencialitat i gratuïtament, els

Una trucada
confidencial al
93 567 88 56

serveis que ofereix l’entitat, a través del

La Clínica Galatea (centre concertat
amb el CatSalut) és el centre de desintoxicació i tractament d'addiccions i
trastorns mentals especialitzat en professionals de la salut. Té una unitat de

Tot comença amb una trucada (abso-

consultes externes, una unitat d’inter-

lutament confidencial, sense informar

nament i també hospital de dia. I ofe-

La Fundació Galatea va ser creada

al Col·legi, ni a l’empresa, en cas que

reix l’experiència dels més de 4.000

l'any 2001 pel Consell de Col·legis de

treballeu per altri) al telèfon 93 567 88

professionals tractats des de la seva

Metges de Catalunya, arran de l'ex-

56, que posa en marxa tot el procés: us

creació; compromís amb la investigació

periència del Programa d'Atenció al

escoltarà un professional, us guiarà i us

i programes terapèutics personalitzats.

Metge Malalt (PAIMM). Tracta profes-

ajudarà. Començareu a tractar el vostre

I tot, òbviament, amb la màxima confi-

sionals de la medicina, la infermeria, la

problema, començareu a solucionar-lo.

dencialitat i sense cost per al pacient.

veterinària, la farmàcia, la psicologia,

Amb una trucada o amb un correu elec-

l’odontologia, el treball social, i també

trònic a fgalatea@fgalatea.org

Programa AFÍ (d'ajuda al fisioterapeuta).

de la Fisioteràpia.

El Servei de Suport Emocional per a
Professionals de la Salut (SEPS) atén

El sistema assistencial de la Fundació

els professionals que presenten pati-

Més del 80% dels fisioterapeutes

Galatea té dues potes: la Clínica Ga-

ment emocional d’origen laboral (per

col·legiats són autònoms i treballen

latea, que rehabilita professionals amb

una síndrome de desgast professional,

sols, amb pacients però sols. Suporten

trastorns de salut mental greus i/o

“burnout”, sobrecàrrega de l’activitat

tota la feina i tota la responsabilitat:

addiccions, i el Servei de Suport Emo-

assistencial o després d’una reclamació

no hi ha companys amb qui compartir

cional per a Professionals de la Salut

per mala praxi) o personal (dol patolò-

a diari ni els dubtes, ni l’estrès. No és

(SEPS), que tracta el patiment emocio-

gic, ruptura, migració, rol de cuidador

estrany que, en alguns casos, algú es

nal d’origen laboral o personal. Qual-

familiar). El SEPS disposa d’un quadre

col·lapsi. I quan això passa afecta el

sevol professional de la salut col·legiat

de facultatius amb experiència en l’àm-

professional però també l’atenció que

i en actiu que s’adreci a la fundació

bit de la salut mental i l’atenció psico-

rep el pacient.

buscant tractament serà derivat en pri-

terapèutica a professionals de la salut.

mer lloc a la Unitat d’Acolliment, que

Aquest servei el paga el pacient i la

Addiccions, trastorns mentals, estrès,

fa el triatge i deriva l’usuari a la clínica

Fundació Galatea li retorna el 75% de

depressions, burnouts... En qualsevol

o al SEPS.

fins a 5 sessions per any.

*Més informació al telèfon 93 567 88 56 o al correu electrònic fgalatea@fgalatea.org
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El CFC insisteix en la idoneïtat de la presència de fisioterapeutes en centres
poliesportius i centres sanitaris públics
El passat dissabte 8 de setembre es va
commemorar el Dia Mundial de la Fisioteràpia en honor de la creació l’any 1951
de la World Confederation for Physical
Therapy, organització que agrupa entitats de representació de professionals
de la Fisioteràpia a nivell mundial.
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) va aprofitar l'efemèride per
insistir en el paper prominent que hauria
de jugar la Fisioteràpia en el camp de la
Salut Pública i també en la necessitat de
la presència de fisioterapeutes tant en
Centres d'Atenció Primària (CAP) com
en qualsevol instal·lació poliesportiva.
Tenint en compte l'envelliment pro-

municat de premsa: cal un professional

un accident o que pateix una patologia

gressiu de la població, la cronicitat

sanitari que pugui acompanyar totes

concreta, sinó de ser-hi presents aju-

d'algunes patologies i el fet que l'ac-

aquestes persones en l'activitat física,

dant, orientant i recomanant activitat

tivitat física terapèutica serveix cada

i els més adequats són els fisiotera-

física terapèutica, sempre que calgui i

vegada més per ajudar a viure millor,

peutes, professionals formats en pato-

que sigui possible.

a conviure amb certes malalties o en

logies i alteracions musculoesquelèti-

processos de recuperació de molt di-

ques i neurològiques.

Des de fa uns quants anys, el CFC commemora el Dia Mundial de la Fisioterà-

verses lesions i patologies, està clar
que la presència dels fisioterapeutes

Els fisioterapeutes no només serveixen

pia el 8 de setembre, i, alhora, durant

resulta indispensable.

per tractar lesions sinó també per evi-

tot l'any i a través de les seves diverses

tar-les i per prescriure activitat física en

seccions territorials, el CFC organitza

El CFC hi posa èmfasi tot l'any però

benefici de la salut de les persones.

activitats com ara caminades populars

va aprofitar la commemoració a nivell

Sovint no es tracta tant d’aplicar un

o curses per mirar de propagar l'hàbit

mundial per tornar-hi, a través d’un co-

tractament a algú que acaba de tenir

de fer exercici físic.
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El vídeo-consell del setembre explica com transportar nens de manera saludable
Si anem amb cotxe i transportem menors

de la importància d’ajustar els cinturons

hem d’usar dispositius homologats i an-

de seguretat a la talla i volum del nen.

corats al vehicle perquè estiguin el més
subjectes i segurs possibles en cas d’ac-

Els reposacaps han d'estar a l'altura

cident. Això sí, a cada edat, li correspon

adequada per protegir els menors en

un dispositiu amb unes característiques

cas d'impacte i es poden fer servir ac-

adequades i cal saber diferenciar-los.

cessoris per evitar males posicions del
cap en cas que el nadó quedi adormit

El vídeo-consell del mes de setembre

durant el trajecte. Són consells que

de la campanya “12 mesos, 12 consells

també recull el vídeo, que com és ha-

de salut”, en què participa el Col·legi

bitual no passa dels dos minuts i que

de Fisioterapeutes de Catalunya, ens

podeu veure a través de la pàgina web

ajuda a discernir totes aquestes coses i

del Col·legi. Mireu-lo i compartiu-lo.

algunes més, que ens seran útils a l’hora de viatjar amb els menuts.

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

Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de
La campanya ‘12 mesos, 12 consells

València, el Col·legi Oficial de Fisiotera-

de salut’ és una iniciativa conjunta del

peutes de Galícia, el Col·legi Professio-

També s’adverteix del fet que molts

Col·legi Oficial de Fisioterapeutes del

nal de Fisioterapeutes de la Comunitat

dispositius no estan pensats per roman-

País Basc, el Col·legi Oficial de Fisio-

de Madrid, el Col·legi de Fisioterapeu-

dre-hi massa temps i poden afectar la

terapeutes de Navarra, el Col·legi Ofi-

tes de Cantàbria i el Col·legi de Fisiote-

columna vertebral dels menors, així com

cial de Fisioterapeutes d’Andalusia, el

rapeutes de Catalunya.

Seminari de Patologia vestibular, a Tortosa
El passat dissabte 14 de juliol, el Grup
d’Interès de les Terres de l’Ebre del
CFC va organitzar un Seminari d’avaluació i tractament de Fisioteràpia del
pacient amb patologia vestibular, a
l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
Va ser un seminari de 4 hores de durada
amb una part teòrica i una part pràctica, on el professor Santiago Crucci ens
va introduir al món de la Fisioteràpia
vestibular i el seu funcionament. Per a

logia del sistema vestibular i dels signes

circular posterior, atès que és el que està

la majoria d’assistents al seminari era

i símptomes a tenir en compte a l’hora

present en el 90% dels casos de VPPB.

una part de la Fisioteràpia desconegu-

d’abordar-la en consulta; centrant-nos

da i vam poder prendre consciència de

sobretot en el Vertigen Posicional Pa-

Va ser un seminari molt interessant i

la important figura del fisioterapeuta en

roxístic Benigne (VPPB) per la seva alta

profitós ja que ens va proporcionar ei-

l’abordatge d’aquest tipus de pacients.

resolució amb tècniques específiques

nes per a poder posar-ho en pràctica al

de Fisioteràpia. A nivell pràctic, ens vam

dia següent amb els nostres pacients.

Durant el transcurs del seminari vam po-

centrar en les maniobres d’avaluació i

der fer un repàs de l’anatomia i la fisio-

tractament del VPPB del conducte semi-
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Èxit del curs “Les afeccions neuromusculoesquelètiques amb més
prevalença de l’extremitat inferior”, a Lleida
Els passats dissabte 2 i diumenge 3 de
juny va tenir lloc el curs “Les afeccions
neuromusculoesquelètiques amb més
prevalença de l’extremitat inferior”, a
la facultat de Medicina de la Universitat
de Lleida, a càrrec del docent de la Universitat de Manresa, Rafel Donat.
De seguida es va crear un equip de
treball molt participatiu. Primer es va

Entre el material usat destacaven arti-

Finalment el grup va realitzar tests

exposar de forma individualitzada la

cles científics i gràfiques de prevalença

pràctics per tal de valorar la correcta

teoria de cada afectació i després es va

actualitzades, evolució i recidives de les

funcionalitat de l’extremitat inferior i va

realitzar la pràctica, fent-ne la valoració

afectacions més comunes de l’extremi-

poder veure i valorar in situ les deficièn-

funcional de forma raonada i per pare-

tat inferior i l’ús de les noves tecnolo-

cies més comunes.

lles amb la supervisió del docent, que

gies en les valoracions funcionals dels

aportava raonament clínic.

nostres pacients.

Secció Territorial de Lleida
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Bona acollida del curs “Teràpia manual en neuropaties compressives del
membre superior”, a Tortosa
Els passats 8 i 9 de setembre va tenir
lloc el curs de “Teràpia manual en neuropaties compressives del membre superior”, a l'Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa, organitzat pel Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre del CFC.
El curs, de 20 hores, va impartir-lo Arturo Such, que va fer prendre consciència
als assistents "de la importància d'una

Va constar d'una part teòrica on s'ex-

Els assistents "van quedar molt contents

bona valoració de la problemàtica que

plicaven les bases anatòmiques i fi-

per l’alt nivell del professor, i la manera

poden presentar les estructures ner-

siològiques del sistema nerviós i una

com va enllaçar la part teòrica i la pràctica,

vioses i, sobretot, de la necessitat d’un

part pràctica per aprendre a millorar les

mitjançant la resolució de casos clínics".

bon raonament clínic", segons han ex-

exploracions i tècniques de tractament

plicat els membres del Grup.

de teràpia manual.
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QUI ÉS QUI

Susana Piña
Coordinadora del Grup de Treball de Discapacitat Intel·lectual
Qui soc?

dar-me el tracte amb aquest col·lectiu,
sempre m’ha captivat la diversitat en

Soc la Susana Piña i tinc 34 anys. Visc a

l’abordatge terapèutic que implica.

Mollet del Vallès i treballo a Esplugues
de Llobregat.

La meva trajectòria s’enriqueix de diferents àrees com l’esport, la traumatolo-

M’encanten la natura, els animals i fer

gia, la reumatologia, la neurologia... La

excursions a la muntanya, activitats que

meva entrada al que realment em volia

intento fer sempre que puc. M’agrada

dedicar va ser quan em van donar l’opor-

poder formar part dels projectes en

tunitat de treballar com a fisioterapeuta

els que crec que puc aportar quelcom,

en una escola especial. Des d’aleshores,

ja sigui a nivell cultural, d’oci com te-

vaig anar per diversos centres d’infants

rapèutic. Vaig ser monitora de l’Esplai

amb DID fins acabar amb adults amb

Xivarri durant molt anys i actualment

DID a la Fundació Finestrelles, on porto

CFC. Em va encantar trobar uns com-

formo part de l’Associació Som Alaire

8 anys treballant. Les meves funcions se

panys de la professió amb les mateixes

de teràpia assistida amb cavalls.

centralitzen sobretot en la pràctica de

inquietuds i amb ganes de fer quelcom

la Fisioteràpia en els adults que atén

per millorar la situació actual, tant a ni-

Des que vaig acabar la universitat, m’he

l’entitat, però també a la gent gran que

vell de donar a conèixer la nostra figu-

anat formant en diferents àrees del

hi resideix. Destacar que l’envelliment

ra dins de la disciplina i de la societat,

meu interès, tant de la meva professió

en PDID és un repte important dels úl-

com de millorar en la nostra pràctica

com complementàries a ella (cinesiolo-

tims anys en les entitats com la nostra

diària amb aquest col·lectiu (ja que la

gia, cursos de tècniques específiques

a causa de l’aparició de patologies que

diversitat del col·lectiu implica una gran

de la Fisioteràpia, estimulació basal,

aquest col·lectiu no desenvolupaven fa

diversificació en el seu abordatge).

estimulació multisensorial, teràpia as-

uns anys com, per exemple, l’Alzheimer.

sistida amb animals -cavalls i gossos-,

Aquest nou repte també m’ha obert no-

entre d’altres). Actualment, he finalitzat

ves inquietuds i ganes de buscar altres

la formació d’osteopatia.

vies d’aprenentatge.

Què vull fer?
El meu objectiu des que vaig sortir de
la universitat és gaudir amb la meva fei-

M’encanta formar-me en la meva profes-

Conjuntament a la meva tasca de fisiote-

na en el dia a dia. M’encanta aprendre i

sió i anar adquirint nous coneixements

rapeuta, m’encarrego de la coordinació

el que faig. I vull continuar formant-me i

que m’ajudin a entendre com funciona

de la Secció Esportiva d’aquesta entitat

seguir treballant per tal d’afavorir el be-

l’ésser humà per tal de poder-ho aplicar

per tal de poder afavorir un benestar als

nestar dels meus pacients de la forma

en la millora de la meva pràctica diària.

usuaris mitjançant la pràctica esportiva.

més individualitzada i eficaç possible.

Què faig?

M’encanta el treball en equip i el fet de

D’altra banda, a part de mantenir-me

treballar en aquest sector, ho afavoreix.

en el Grup de Treball del CFC, m’agra-

Soc fisioterapeuta des del 2005. Des

daria que poguéssim obrir vies per

que vaig acabar la universitat, sabia

Des del desembre de l’any passat, uns

poder potenciar la necessitat del/la

que em volia dedicar a les persones

quants fisioterapeutes del sector ens

fisioterapeuta en l’atenció terapèutica

amb discapacitat intel·lectual i del

vam animar a fer un grup de treball

dels adults amb DID, ja que actualment

desenvolupament (DID). A part d’agra-

de persones adultes amb DID dins del

considero que és escassa.
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SCBF

El XIV Congrés de la SCBF, al novembre
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Jordània

quina meravella!

Soc davant l’ordinador, intentant ordenar tots els pensaments que venen
i van dins el meu cap quan penso en
aquest viatge a Jordània. I no sé com,
però sempre acabo amb un somriure i
tancant els ulls, dos minuts, per recordar la magnífica posta de sol del desert
de Wadi Rum, que tots els viatgers del
Club CFC vàrem compartir i que, n'estic segura, no oblidarem mai.
Una de les experiències més enriquidores de viatjar és que obres la ment,
els sentits, les emocions i, fins i tot, ets
capaç de fer coses que en altres circumstàncies no faries, i està clar que
Jordània ha estat el país perfecte per
fer i viure intensament unes vacances
autèntiques!
El passat dilluns 20 d’agost un grup de
34 persones, fisioterapeutes i acompanyants, vam aterrar de matinada a
Amman, capital del regne haiximita.

I, com no, el pa de pita. Alguns, ja en

Continuem el nostre viatge cap al sud

Teníem son i estàvem cansats, però

som incondicionals!

del país, però aturant-nos també a la
regió central: Mont Nebo i Madaba.

també teníem moltes ganes d’iniciar la
ruta per la ciutat. Visitar la ciutadella, el

I ara sí, cap el Mar Mort! El lloc més baix

temple d’Hèrcules, el teatre romà del

de la terra, a 430m sota el nivell del mar.

Al Mont Nebo (Terra promesa a Moisès)

segle II dC... Tot el viatge sencer pro-

El “flotarium” natural! Banyar-se al mar

hi ha unes vistes panoràmiques increï-

metia, i érem només al principi.

Mort és una experiència única, sorpre-

bles. I el seu monument més emblemà-

nent, alegre, plaent, és per compartir-la

tic, la serp enroscada al bastó.

Descansats i amb les energies renova-

i, sobretot, resulta molt divertit: surar

des, ens dirigim al nostre primer bufet

sense cap esforç és una sensació curio-

Madaba és la ciutat dels mosaics, i el

de menjar local. Molt variat: amanides,

sa. Vint minuts dins (aigua molt calenta)

seu principal reclam turístic és l'anome-

ous, patates, dolços, però, companys

i cap al bany de fang, tots ben untats de

nat “Mapa de Terra Santa”, un mosaic

de professió, vet aquí el plat estrella al

color marró fosc, i això sí, un cop nets

de l'any 560, que es conserva a l'esglé-

matí, al migdia i a la nit: hummus. Hum-

del tot, la pell suau com la d’un bebè.

sia ortodoxa de Sant Jordi.

mus de cigrons, de iogurt, d’albergínia,
de julivert... Una delícia, per als sentits.
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Rialles i més rialles, que vol dir: felicitat!
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I per fi, el desert de Wadi Rum!

Potser has visitat altres deserts del

Petra. Primer, perquè després de cami-

ciutat d’Àqaba i el seu Mar Roig, a l’ex-

món, però el Wadi Rum és un dels pa-

nar pel SIQ, un estret congost, tot fent

trem més al sud del regne haiximita.

ratges més espectaculars per deixar

un passeig d’inigualable bellesa, quan

anar la imaginació, et transporta a un

arribes just al final i veus una petita part

Àqaba va ser la ciutat del relax, de

estat de pau genuí, és realment màgic.

de la façana, la respiració se't talla, per-

descansar i de gaudir d’aquesta ciutat,

què ets conscient que en dos minuts

del nostre hotel amb platja privada i la

Vam matinar que encara fosquejava per

estaràs just davant d’una de les mera-

cirereta de final de trajecte, navegar

veure la sortida del sol damunt dels dro-

velles del món, just davant del Tresor

pel Mar Roig i poder nedar en aigües

medaris, fent un passeig de relax, con-

(Al Khazneh) del Dr. Jones.

cristal·lines i veure els corals que donen

templant aquesta meravella de la natura,

color i vida. Un plaer, la sensació de lli-

amb els colors vermellosos de les roques,

Hi ha diverses opcions a visitar, una és

la sorra sota nostre, infinita fins a l’horit-

veure el Monestir Ad-Dyr (d’igual belle-

zó, l’efecte del sol sortint per donar pas a

sa que el tresor) però només els valents

un nou dia i il·luminar el nostre grup amb

hi van anar, són 800 esglaons irregulars,

energia i records inesborrables.

però les vistes no tenen preu. L’altra

Afegir que tots coincidim en que va ser

opció és pujar amb un nabateu per

fantàstic, meravellós, autèntic, genuí... i

Hora d’esmorzar... I, després, tots a

un espai d’escalada que també és per

no acabaríem de dir adjectius, sobretot

l’aventura amb els jeeps 4x4!

a intrèpids, per veure el Tresor a vista

de la bona gent del nostre col·lectiu, fi-

d’ocell: la retina dels ulls és la millor cà-

sioterapeutes i familiars que van voler

mera fotogràfica.

embarcar-se en aquesta aventura amb

Ens dirigim al nostre destí desitjat,
aquell que en el fons ens ha portat aquí,

bertat, d’estiu, de bon rotllo.
I aquí s'acaba el nostre circuit...

el Club CFC, i amb qui esperem poder

aquell que ens fa treure l’Indiana Jones

Un dia rodó, un dia d’acció, un dia

tornar a compartit noves experiències

que tenim amagat dins algun racó del

d’anècdotes, i a la nit, encara que can-

en un futur pròxim!

nostre ésser, l’aventurer. La ciutat naba-

sats de debò, reunió de germanor amb

tea de PETRA!

una xixa d’aigua, per paladejar el magnífic dia de cinema!

Obro aquest paràgraf per dir que no
hi ha prou paraules per descriure el dia

De nou, al nostre autocar, i a la recta

tan fantàstic que tots vàrem gaudir a

final del nostre viatge, ens dirigim a la

28

Gràcies als viatgers i
gràcies al Club CFC!
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Podeu visitar l’album de fotos complet a: https://bit.ly/2OEW8m8
En el proper Noticiari de Nadal, el Club CFC us comunicarà el destí per a L’ESTIU 2019!
* Imatges cedides pels integrants del viatge a Jordània, els quals n’autoritzen la seva publicació als canals de comunicació del CFC

Nominada a la millor assegurança de salut
del mercat per tot el que t’ofereix
Les millors cobertures mèdiques
i el quadre mèdic més ampli

presenta

Medicacions i teràpies contra el càncer
que altres companyies no donen
Espai per organitzar reunions professionals,
xerrades i conferències

2018

IBILITATS
S
S
O
P
E
D
N
UN MÓ
res exclusives
Preus i cobertu
iats
per als col·leg

Tallers per reforçar el desenvolupament intel·lectual
de nens i nenes
Espai per celebrar la festa d’aniversari dels teus fills
amb animació i regals

Demana’ns el teu pressupost i emporta’t
2 entrades per anar al CINEMA
fins a exhaurir existències

Tuset, 5-11 - 08006 BARCELONA - 93 414 36 00
www.mgc.es
mgc@mgc.es - atenció al mutualista: atm@mgc.es
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Escapa’t a Andorra amb el Club CFC!!
Temporada 2018-2019
Fa temps que pensàvem anar a passar uns dies a Andorra amb la canalla, però
no ens acabàvem de decidir, que si les dates, que si l’escola, que si l’economia!
Així que vam entrar el Club CFC a veure si teníem alguna promoció com a col·legiats, i sorpresa! Hi ha un munt de promocions! EUREKA!
Maletes, cotxe, entusiasme i cap a Andorra!

Primera parada: Hotel Roc Blanc
Inaugurat el 1960, va ser el primer d’oferir els beneficis de l'aigua termal al Principat.
Envoltat de muntanyes i en ple cor comercial d’Andorra (ens torna bojos anar de
compres!), ja és tot un clàssic i una excel·lent elecció per descobrir el País dels
Pirineus, amb totes les comoditats, els serveis d’un gran hotel i una gastronomia
moderna i innovadora.
Avui farem un Spa Termal al mateix hotel, i a GAUDIR DELS SENTITS!
20% de descompte (de diumenge a divendres)
10% de descompte (dissabte, ponts, Setmana Santa i de Nadal a Reis)

Segona parada: Rocroi Grandvalira
És un dels noms més importants dels esports d’aventura al nostre país i, des del
2000, ofereixen activitats d’hivern per als amants de la natura, així que, ja de bon
matí, us recomanem l’experiència de fer un passeig amb “mushing”, és relaxant i
us farà estar connectats amb l’entorn.
Altres activitats? Paintball, motos de neu, tubbing...
I també hi trobareu esquí de fons, construcció d’iglús i raquetes.
DIVERSIÓ ASSEGURADA!
30% de descompte en les activitats (menys helicòpter)

Estàvem tan plens d’emocions i cansats físicament, que vam decidir anar a “El Domini Termal més gran d’Europa” abans
d’anar a sopar i dormir.
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Tercera parada: Caldea
Aigües termals riques en sulfurs i minerals, així com sòdiques i olioses. El seu ús
natural produeix en el cos efectes antial·lèrgics, sanadors, descongestionants, antiàlgics i cicatritzants, gràcies a la seva riquesa en minerals, sodi i sofre, i presenta
una untuositat característica del plàncton termal.
Us recomanem, primer anar a la Gran Llacuna Interior, passar per l’exterior i a partir
d’aquí, a gust de cadascú, podeu visitar els banys indoromans, l’espai d’aquamassatge, el bany islandès, la sauna...
Doncs sí! Ara ja estem renovats per dins i per fora, RELAX TOTAL!
20% de descompte dies feines de dilluns a divendres
12% de descompte caps de setmana i festius

Són quarts de deu del matí i després d’un magnífic esmorzar, ens dirigim a la propera parada d’aventura d’aquest cap de setmana.

Quarta i última parada: Naturlandia
Parc d’aventures ubicat dins la parròquia de Sant Julià de Lòria i envoltat de boscos. Tant a l’estiu com a l’hivern, el parc ofereix tota mena d’activitats de natura,
d’esports, lúdiques i sobretot d’oci pensades per a tothom.
El parc està dividit en dues àrees diferenciades. Una és on es troben gran part de
les atraccions i l’altra és on se situen les activitats de rutes i circuits entre els boscos,
però un dels principals atractius lúdics és el tobogan de natura més llarg del món,
amb un recorregut de 5,3 km, el Tobotronc.
El Tobotronc et proposa un viatge pel bosc assegut en un trineu biplaça que pots
controlar en tot moment. Una nova manera de conèixer la natura de la Rabassa i
les muntanyes d’Andorra. NATURA EN ESTAT PUR!
15% de descompte per persona/entrada

Fins aquí el nostre cap de setmana, ara tornarem a casa amb un munt d’anècdotes divertides i amb la seguretat que hi tornarem ben aviat!!

Sol·licita informació dels descomptes a:
clubcfc@fisioterapeutes.cat
o al telf: 93 207 50 29 ext. 1115

APUNTA’T A LES NOVETATS PROMOCIONALS!
SIGUES EL PRIMER EN SABER-LES!
Enllaç general a subscripcions:
www.fisioterapeutes.cat/ca/correu
Enllaç directe per subscriure's a qualsevol llista:
www.fisioterapeutes.cat/ca/correu/alta-llistes

setembre-octubre 2018 31

“Viatjar és molt més que veure coses, és un canvi
profund i permanent de les idees de la vida”
(Miriam Beard)

Moltes gràcies al Club CFC per haver-nos portat a descobrir Jordània

