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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 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 amb les seves targetes cinc compres en el mes anterior al mes a remunerar i tenir un saldo mitjà mensual al 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 ni en cap altre de les mateixes característiques en el qual els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, de
manera que el saldo mínim existent a 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.
En cas que no s’arribi per part dels titulars al saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus, 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 al
compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 270,82 euros; data contractació: 30/06/18; data
primer pagament d’interessos: 31/08/2018; data final primer any: 30/06/2019.
Rendibilitat resta d’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 comptar des del segon any del compte). Exemple de
liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 296,77 euros; data inici segon
any: 30/06/19; data primer pagament d’interessos: 31/07/2019; data final segon any: 30/06/2020.
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 amb targeta de 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 determinats establiments comercials d’alimentació inclosos i que es poden consultar a la pàgina www.bancosabadell.com/cuentaexpansionplus.
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
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OPINIÓ

És temps de canvi
Ramon Aiguadé. Degà

Després de les eleccions del passat
17 de novembre, el Col·legi comença
una nova etapa amb una junta renovada que ha gaudit de la confiança de la
majoria de col·legiats/des. Als que ens
han votat i als que no, MOLTES GRÀ-

“Cal unió i avançar per una Fisioteràpia moderna
i de qualitat, amb forta presència social en
l’àmbit públic i privat. Esperem que estigueu
al nostre costat per fer-ho realitat”

CIES. A partir d’ara cal unió i avançar
per una Fisioteràpia moderna i de
qualitat, amb forta presència social en
l’àmbit públic i privat.

Ens cal explicar millor què fem els/

teopatia, l’acupuntura... lluitar de ma-

les fisioterapeutes perquè només així

nera eficaç contra l’intrusisme.

Ens posarem a treballar per la nostra

omplirem els centres de Fisioteràpia,

professió amb la il·lusió amb què els

generant necessitat a la societat i a les

Tenim per endavant 4 anys apassio-

nens esperen els Reis Mags d’Orient en

entitats polítiques i en definitiva millora-

nants. I esperem que estigueu al nostre

aquests dies màgics. Us garantim que hi

rem l’ocupabilitat i les condicions labo-

costat per fer del nostre projecte una

dedicarem entusiasme i esforç perquè

rals. Ens cal treballar de manera ferma i

realitat, perquè estem convençuts que

el moment i el col·lectiu s’ho mereixen.

eficaç per dignificar la professió.

el canvi és possible.

Tenim reptes difícils com, per exemple,

Tenim reptes importants: La defensa

Comptem amb vosaltres!!! Compteu

apropar el Col·legi a la nostra gent.

de les competències pròpies, especial-

amb nosaltres!!!

Malgrat la instauració del vot electrònic,

ment en l’àmbit de l’exercici terapèutic,

la participació s’ha situat només en un

i l’adquisició i formació en noves com-

17,6% i això que les dues candidatures

petències com poden ser la prescrip-

ens hem esforçat i treballat per aconse-

ció de medicaments, la Fisioteràpia

guir una alta participació. Però també

oncològica, l’augment dels honoraris

cal apropar la Fisioteràpia a la societat

que paguen les mútues, oferir una Fi-

en general i ens cal el vostre compro-

sioteràpia de qualitat, la recerca d’evi-

mís, que sentim el Col·legi com a nostre

dència científica per evitar, entre altres,

perquè junts serem més forts i divulga-

possibles amenaces com el decret de

rem millor.

pseudociències que podria afectar l’os-
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EL TEMA DEL MES

#EleccionsCFC2018 — Nova Junta de Govern

Quatre anys per endavant
La nova Junta de Govern té Ramon Aiguadé de degà, Luciana Moizé
de vicedegana, Daniel Jiménez de secretari i Mayte Serrat de tresorera.

6
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Van ser tres setmanes de campanya
electoral, durant les quals les dues
candidatures presentades van comunicar als col·legiats els seus projectes
de futur i les seves idees per millorar la
institució. Finalment, el fisioterapeuta
i psicopedagog Ramon Aiguadé (Balaguer, 1968) serà el degà del Col·legi
de Fisioterapeutes de Catalunya durant els propers quatre anys. El 54,2%
dels vots emesos durant les passades
eleccions del CFC, que van tenir lloc
a mitjan novembre, van optar per la
candidatura “Ara + Fisioteràpia”, que
encapçalava Aiguadé.
L’antiga Junta de Govern va fer el traspàs
corresponent en un acte oficial el passat
21 de novembre a la seu barcelonina
del CFC. L’equip d’Aiguadé formarà la
Junta de Govern que regirà el Col·legi al
llarg d’aquesta nova legislatura.
Seran Ramon Aiguadé, degà; Luciana
Moizé, vicedegana; Daniel Jiménez,
secretari; Cinta Mestre, vicesecretària;
Mayte Serrat, tresorera, i els vocals Clara Bergé, Yolanda Sànchez, Marlen María Moreno, Alfons Mascaró, Luis Ignacio Soto, Daniel Freixes i Ismael Martí.
A aquests comicis decisius s’hi van
presentar dues candidatures. D’una
banda, l’equip d’Aiguadé, i de l’altra,
l’encapçalada per Francesc Rubí, “Fisioteràpia en acció”, que va aconseguir
el 41,7% dels vots emesos.
Ramon Aiguadé ha afirmat que “tenim un gran Col·legi i esperem estar a
l’alçada per poder portar-lo encara més
lluny i fer-lo encara més gran. L’objectiu
és millorar la professió i els serveis que
oferim i tenir més presència a la societat”. Ho podreu llegir a l’entrevista al
nou degà, que trobareu en aquest mateix Noticiari.

novembre-desembre 2018 
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Total de vots

Tipus de vot

Ara + Fisioteràpia Equip R. Aiguadé (54.2%)

Electrònic (1.743)

Fisioteràpia en acció (41,7%)

Presencial (64)

En blanc (3,9%)

Correu postal (20)

Nuls (0,2%)

8
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La novetat del vot electrònic
Per primera vegada a la història del CFC

Així mateix, els col·legiats que tenen

votat abans presencialment a les seus

es podia votar còmodament a través de

l'adreça personal registrada a la base

territorials, per correu postal o mit-

telèfons mòbils intel·ligents, ordinadors

de dades del Col·legi en un municipi

jançant vot electrònic.

o tauletes, des de casa, des del tren,

de Girona, Lleida o Tarragona van po-

des del bar o tot passejant pel carrer.

der votar presencialment el dijous 15

Del total de 1.827 vots emesos, 991 van

de novembre.

fer confiança a la candidatura d’Aigua-

L’objectiu d’aquesta novetat tecnològi-

dé. Mentre que 762 van optar per “Fi-

ca era fomentar la màxima participació.

L’acte definitiu de les eleccions per re-

sioteràpia en acció”, encapçalada per

I els col·legiats van respondre positiva-

novar la Junta de Govern del CFC va

Francesc Rubí. Van votar en blanc 72

ment: un total de 1.743 col·legiats van

tenir lloc el dissabte 17 novembre, a la

dels col·legiats que van exercit el seu

optar per aquesta opció, que va estar

seu central on, des de les deu del matí

dret a vot. I hi va haver 2 vots nuls.

habilitada durant 72 hores, de dilluns

fins a les vuit del vespre, podien votar

12 a dimecres 14 de novembre.

tots els col·legiats que no haguessin

ESPECIALISTES EN LES ÚLTIMES TENDÈNCIES EN PRODUCTES DE FISIOTERÀPIA

La teva nova botiga online
pel professional sanitari
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EXCLUSIVITAT EN MARQUES LÍDERS INTERNACIONALS

PERSONATGE

Ramon Aiguadé, degà del CFC

“Dues de les nostres prioritats són la creació
de l’Observatori de Gènere i augmentar
la divulgació de la professió”
El seu equip va rebre el 54,2% dels vots emesos a les eleccions del 17N i el
fisioterapeuta i psicopedagog Ramon Aiguadé (Balaguer, 1968) és el nou degà del
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
Ramon Aiguadé és doctor per
la Universitat de Lleida (UdL),
màster en Atenció Primària
(UMH) i DEA en Salut Pública i
Investigació Biomèdica per Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). També és vicepresident
del Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas i professor de
la UdL i del Tecnocampus de
Mataró (adscrit UPF).
L’hem entrevistat per saber com
encara els propers anys al capdavant del Col·legi.

Acabada de formar la nova Junta de

implementació del vot electrònic, que

convençut que aquests propers quatre

Govern, quin és el primer missatge que

es mantindrà per a futures convoca-

anys aconseguirem crear en la societat

voldria donar als col·legiats que els van

tòries. Ens cal apropar el Col·legi a la

una visió de la Fisioteràpia com un va-

votar? I als que no els van votar?

nostra gent. Cal que tothom senti el

lor real, com una necessitat. Volem tre-

Col·legi com a propi i en aquest sentit,

ballar fent una millor divulgació perquè

Primer, vull agrair a tots els col·legiats

ens cal millorar. Necessitem millorar la

estem convençuts del que aporta la Fi-

i col·legiades la seva participació en el

comunicació interna però també a la

sioteràpia a la salut de la societat tant a

procés electoral. Un procés que aques-

societat en general. La nostra professió

nivell de tractament com de prevenció

ta vegada era més fàcil que mai, amb la

pot aportar molt a la població i estic

i en totes les etapes de la vida. També

10
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“L’objectiu és millorar la professió i els serveis que oferim i tenir més
presència en la societat”
volem ser una Junta propera i ens posem immediatament a la vostra disposició. Ara no hi ha candidatures rivals,
sinó que tots tenim un objectiu comú:
millorar la nostra professió, millorar els
serveis que oferim i tenir més presència
en la societat.
A l’antiga Junta de Govern, de la qual
vostè formava part, què els agrairia,
de quina manera recull el testimoni?
Avui podem fer coses gràcies al que
han fet els nostres predecessors. Amb
encerts i amb errors, com no pot ser
de cap altra manera, però, sense cap
mena de dubte, el Col·legi ha millorat
amb el pas dels anys gràcies als esforços de totes les juntes de govern
que ens han precedit. A dia d’avui tenim un gran Col·legi i esperem estar
a l’alçada per poder portar-lo encara
més lluny i fer-lo encara més gran. Em

“Tenim un gran Col·legi i esperem estar a
l’alçada per poder portar-lo encara més lluny
i fer-lo encara més gran”

permeto destacar al meu predecessor,
el Sr. Manel Domingo, que crec que ha

rapeutes de cada territori perquè, de

trònic continuarà rebent-ho en format

estat un degà que ha modernitzat el

vegades, hi ha particularitats que cal

carta. No només suposarà un impor-

Col·legi adaptant-lo al segle XXI i a les

tenir present. Aquest 2019 hi haurà les

tant estalvi econòmic d’uns 18.000 eu-

noves tecnologies, com a màxim repre-

primeres jornades arreu del territori

ros l’any, sinó que ens convertirà en un

sentant de la Junta de Govern anterior.

amb la Jornada Transpirinenca, la Jor-

Col·legi més sostenible. Ja hem apro-

nada de les Terres de l’Ebre i la Jorna-

vat també la creació de la Comissió

El més urgent: a curt termini, quines

da de l’Eix Transversal, i una Jornada

d’Intrusisme, aspecte amb el que vo-

seran les primeres mesures que duran

d’acollida als nous col·legiats i col·le-

lem fer un gir substancial i adoptar una

a terme?

giades. Així mateix, fem una aposta per

actitud proactiva no només denunciant

les noves tecnologies i la convocatòria

més, sinó també explicant per què la

La creació de l’Observatori de Gène-

de les assemblees ja s’ha fet per via

població ha d’escollir un fisioterapeuta

re per nosaltres és prioritària, i també

electrònica. Qui no tingui correu elec-

per tractar les seves patologies.

augmentar la divulgació de la professió. La presència de la Fisioteràpia a
nivell social, explicant el que aportem
és un dels nostres eixos essencials. La
presència a tot Catalunya, amb la realització de juntes itinerants que coincidiran amb reunions amb els fisiote-

“Crearem la Comissió d'Intrusisme per
denunciar i també per explicar a la població
per què ha d'escollir un fisioterapeuta per tractar
les seves patologies”
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PERSONATGE

D’esquerra a dreta, de peu: Luis Ignacio Soto, Clara Bergé, Alfons Mascaró, Yolanda Sànchez, Marlen Moreno, Ismael Martí, Daniel Freixes.
D’esquerra a dreta, asseguts: Mayte Serrat, Luciana Moizé, Ramon Aiguadé, Daniel Jiménez, Cinta Mestre.

Pot enumerar els grans eixos sobre els

especialment, desenvolupar l’exerci-

quals pivotarà l’acció de la nova Junta

ci terapèutic com una de les eines de

de Govern i que desplegaran al llarg

futur en les que ens cal més formació

de la legislatura?

i desenvolupar més competències.
L’eix social també és essencial per a

El primer eix és el professional. Volem

nosaltres. Volem ampliar el servei d’as-

tenir cura de la professió i volem ser

sessories a tot el territori i convertir el

encara més eficaços en la lluita contra

Dia de la Fisioteràpia en el Mes de la

l’intrusisme, defensar fermament les

Fisioteràpia. Volem cuidar la nostra

nostres competències professionals i,

gent i per això volem crear un fons

12

“Crearem el CFC
Universitas,
per divulgar la
Fisioteràpia en grups
socials concrets com
gent gran, associacions,
grups professionals...”
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social per a situacions excepcionals.

Una part del col·lectiu de fisiotera-

Finalment, l’eix de comunicació i TICS,

peutes està preocupat per la decisió

que permetrà la creació de programes

del Govern espanyol de fer fora dels

compartits, webs que ens permetran

centres sanitaris pràctiques com l’os-

tenir una major presència a la xarxa i

teopatia o l’acupuntura per no tenir

la creació del CFC Universitas, que farà

aval científic. Quina serà la resposta

divulgació de la Fisioteràpia en grups

del CFC?

socials concrets com gent gran, associacions, grups professionals... És un

És una situació que ens preocupa enor-

programa ambiciós que esperem po-

mement. En aquest sentit, és una po-

der desenvolupar en els propers qua-

blemàtica estatal i s’està abordant des

tre anys i creiem que pot suposar un

del Consejo General per donar una

canvi important per a la professió.

resposta a nivell estatal i ministerial.
S’ha convocat una Assemblea extraor-

L’etiqueta #MeTooFisio va fer pública

dinària per tal d’afrontar aquest tema,

la discriminació i l’assetjament sexual

que va ser proposada pels consellers

per part d’alguns clients a dones fisio-

catalans. Va ser aprovada per unanimi-

terapeutes.

tat. Tenim una realitat que és que molts

“Tenim molts
companys i companyes
osteòpates i d’altres
que practiquen
acupuntura o altres
tècniques comunes en
centres de Fisioteràpia.
Donarem una resposta
efectiva per protegir
els interessos de la
professió”

companys i companyes nostres són osLa creació de l’Observatori de Gène-

teòpates, i molts d’altres practiquen

re respon a una necessitat que ha de

acupuntura i altres tècniques molt co-

permetre al Col·legi treballar per una

munes en els centres de Fisioteràpia.

igualtat efectiva de gènere, fer visible

Caldrà donar una resposta efectiva per

i sensibilitzar sobre les diferents formes

tal de protegir els interessos de la nos-

de desigualtat. Detectar problemes

tra professió i dels nostres companys

ens ha de permetre prendre decisions

i companyes. Vull destacar que la Co-

i sobretot ser més eficaços davant la

missió d’Acupuntura ha fet un gran tre-

injustícia que pateixen moltes com-

ball aportant evidència pel que fa a la

panyes nostres en diferents àmbits. És

pràctica de l’acupuntura en patologies

important donar veu i conscienciar a la

com les cefalees que ens serviran en-

societat d’aquest problema i establir

front al Ministeri o diferents grups de

les vies de comunicació oportunes per

treball del Consejo.

tal de donar una millor resposta.

Assegura el 100% de les teves mans en cas d’invalidesa
Una assegurança de baixa laboral per malaltia i/o
accident especial per tu, amb cobertura ﬁns a 425 dies
novembre-desembre 2018 13

www.eurogestio.com

Per a més informació contacta amb nosaltres al 932 700 376 o envia un mail a eurogestio@alertis.es

A FONS

Octubre concentra les tres
jornades DiFT solidàries

•
•
•
•
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A Girona, una marxa inclusiva.
A Lleida, una ruta d’iniciació a la marxa nòrdica.
A Reus, el “DiFT Challenge”, un circuit amb deu estacions.
Es tractava de predicar amb l’exemple: cal moure’s, és salut.
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Girona
“Som-hi tots” era el lema. Que implica-

persones amb dificultat de marxa,

Per recuperar forces, tots els assistents

va moviment, que com sempre diem és

amb cadires de rodes o amb cotxets.

van rebre aigua (Font Vella), pomes
(Poma de Girona) i compotes (Anela

salut. El passat dissabte 20 d’octubre,
la secció territorial gironina del CFC va

A més a més, per fer-ho del tot ac-

Fruits). En acabat, totes les aigües, po-

dur a terme, al Parc Tecnològic de la

cessible els participants podien triar

mes i compotes que no s’havien gastat

Creueta de Girona, una marxa inclusi-

entre dues distàncies. La major part

es van dur a Les filles de la Caritat, la

va solidària per a tots els públics, que,

dels assistents van escollir la llarga, la

fundació Social i al centre d’acolliment i

amb motiu del Dia de la Fisioteràpia,

de 6200m. La resta de gent va fer la de

Serveis Socials ‘La Sopa’ de Girona.

tenia l’objectiu doble de fer moure els

2400m.
La secció gironina del CFC va quedar

participants i de divulgar l’exercici terapèutic de la Fisioteràpia. Allò de predi-

En total, més de cinquanta persones

molt satisfeta perquè es van assolir els

car amb l’exemple.

van respondre a la crida del CFC i es

objectius marcats i es va demostrar que

van recaptar una mica més de 300 eu-

la Fisioteràpia no són només massatges,

El paper dels voluntaris, la majoria

ros, que es destinaran a l’associació

sinó promoció de la salut, bons hàbits,

d’ells, estudiants de Fisioteràpia, va

sense ànim de lucre “Lluito per Tu”.

prevenció i millora de qualitat de vida

ser molt important, ja que van ajudar

amb un bon pla d’exercici terapèutic.

*Es vol agrair la col·laboració a Pomes de Girona, Compotes Anela Fruit, Girona Enjoy Sport, Aigües Font vella de Danone Waters, DipSalut, l’Ajuntament de
Girona i sobretot als voluntaris de l’escola universitària EUSES i de l’associació “Lluito per tu”.

Hi vas o penses anar-hi? Escriu-nos i així sabrem quants serem

novembre-desembre 2018 15

publicitat@fisioterapeutes.cat
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Lleida
El mateix 20 d'octubre al matí va tenir lloc

sociació Espanyola Contra el Càncer –

Un cop acabada la ruta, tots els assis-

al pantà de Sant Llorenç de Montgai (Ca-

Lleida (AECC).

tents van poder gaudir d’un esmorzar
típic de la zona i van rebre una samarre-

marasa, Lleida) una ruta guiada d’iniciació a la marxa nòrdica, organitzada per la

La guia i monitora de l’activitat va ser la

ta tècnica commemorativa i un tapabo-

secció territorial lleidatana del CFC.

Gemma Terradas, del Consell Comar-

ques abrigall pel coll (de l'AECC).

cal de les Garrigues. El circuit era de 8
L’activitat era solidària: l’import total

km, amb un desnivell positiu aproximat

de les inscripcions es va destinar a l'As-

de 270m.

*La Secció Territorial de Lleida del CFC agraeix la col·laboració de totes les persones que van fer-ho possible. Així com al Càmping la Noguera, l’Ajuntament de
Camarasa, l’AECC Lleida, el servei d’ambulància Sant Joan, el Centre Excursionista La Garriga i la Diputació de Lleida.

Reus
La setmana següent, el dissabte 27 d’oc-

Comarques de Tarragona i Terres de

Els participants van rebre una samarre-

tubre al matí, tot i el mal temps previst, el

l'Ebre i amb Fisios Mundi. L’import de

ta tècnica de record del DiFT Challen-

DiFT Challenge va desplegar a la plaça

les inscripcions (un donatiu la quantitat

ge, així com aigua, plàtans, mandarines

de l’Univers de Reus un circuit de deu

del qual triava cadascú) anava destinat

i fruits secs per recuperar forces. A la

estacions amb dos nivells de dificultat

íntegrament a aquestes dues ONG.

bossa hi havia també brou, barretes
energètiques i beguda isotònica.

per als adults i un minicircuit per als menuts. I no resultava fàcil —proves com la

Organitzat per la secció tarragoni-

corda amb nusos o el mur de fusta de-

na del CFC, amb la col·laboració de

L’activitat s’havia de desenvolupar en-

manaven pràctica— però era engresca-

l’Ajuntament de Reus, el DiFT Challen-

tre les 10h i les 14h, però la pluja i el fort

dor i divertit, tant de fer com de veure.

ge tenia un doble objectiu: fomentar la

vent van recomanar deixar-ho estar una

pràctica de l’exercici físic entre la po-

hora abans del previst perquè ningú no

A més a més, era una activitat solidària

blació i donar a conèixer el col·lectiu

prengués mal.

amb la Lliga Contra el Càncer de les

de la Fisioteràpia.

*El CFC dona les gràcies a tots els participants, voluntaris, estudiants i personal del Col·legi, que van fer possible el DiFT Challenge 2018. Així com a l’Ajuntament
de Reus, Decathlon, Caldos Aneto, Fisiocrem i Borges.
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No deixis mai de créixer!
Cursos de Formació Continuada en Fisioteràpia:
Curs de neurodinàmica clínica:
- 22 al 24 de febrer de 2019
- 22 al 24 de març de 2019
-Crèdits: 3 ECTS

Seminari teòric-pràctic sobre les actualitzacions del abordatge terapèutic del
pacient Post-Ictus:
- 17 al 18 de maig de 2019
-Crèdits: 1 ECTS

Curs d’alliberament de restriccions miofascials:
- 26 al 27 d’abril de 2019
- 17 al 18 de maig de 2019
- Crèdits: 3 ECTS

Curs de fibròlisi diacutània. Mètode de Kurt-Ekman:
- 29 al 31 de març de 2019
- 26 al 28 d’abril de 2019
- Crèdits: 4 ECTS

Seminari de suport vital bàsic i desfibril·lador extern automàtic (svb-dea):
- Pendent de confirmar dates
- Crèdits: 1 ECTS

Mézières. Columna vertebral: patologia lumbar i cervical. Respiració,
adominals i control postural:
- 12 al 13 d’abril de 2019
- 10 al 11 de maig de 2019
- 31 de maig i 1 de juny de 2019
- Crèdits: 6 ECTS

Vols saber-ne més? Informa-te'n a uic.es

uic.cat

Universitat Internacional
de Catalunya

ARTICLE CIENTÍFIC

Efectivitat de l’acupuntura en comparació
amb la punció seca en la síndrome del dolor
miofascial de masseter
Zheng Liu Du
Fisioterapeuta expert en acupuntura. Màster Oficial en Fisioteràpia Invasiva. Màster Oficial en Diagnòstic
i Tractament del dolor.

Resum
Objectiu. El present estudi pretén com-

creta superioritat el grup d’acupuntura

significatives del rang de moviment de

parar l’efectivitat de l’acupuntura distal

on refereix millora en menys nombre

la mandíbula mesurat amb l’obertura

i la tècnica de punció seca local en la

de sessions, més sensació de relaxació

de la boca.

síndrome del dolor miofascial del mús-

general i millor qualitat de son.

cul masseter.

Entre els pacients estudiats, es va obDiscussió. El més destacat dels resul-

servar un benefici superior de l’acupun-

Material i mètodes. Un cop complerts

tats obtinguts en aquest estudi són els

tura distal en el punt IG4 en la inducció

els criteris d’inclusió i exclusió, es di-

efectes coadjuvants de l’acupuntura

de la relaxació muscular generalitzada

videixen aleatòriament la mostra en

distal en comparació de la punció seca

en comparació de la punció seca, de

dos grups, un de punció seca i un altre

local atès que indueix als pacients una

la mateixa manera, s’observa una di-

d’acupuntura. Es comproven els resul-

major relaxació muscular a nivell gene-

ferència clínicament significativa en la

tats terapèutics després de realitzar

ral i una millora en la qualitat de son.

qualitat del son associada a la interven-

cinc sessions de tractament. Les varia-

ció del punt IG4 en aquesta petita sèrie

bles avaluades són el grau d’obertura

En comparació amb estudis realitzats

de casos, un efecte gairebé inexistent

de la boca, l’Escala Visual Analògica i

per altres investigadors, Rosted P. et

en el grup tractat amb punció seca, el

enquesta descriptiva sobre els símpto-

al. troben eficàcia similar entre l’acu-

que destaca els potencials efectes sis-

mes de la síndrome del dolor miofas-

puntura local i la punció seca, mentre

tèmics addicionals que l’acupuntura

cial i de la qualitat de son.

que tant Fink M. et al. com Shiro et al.

distal ofereix.

troben validesa en l’acupuntura distal.
Resultat. Per a l’anàlisi estadística de

Aquest aspecte constitueix alhora una

Paraules clau. Masseter, síndrome del

les dues variables quantitatives (Ober-

limitació ja que l’acupuntura distal no

dolor miofascial, acupuntura, pun-

tura i Dolor) s’ha optat pel Test de

sol ser un abordatge freqüent en els es-

ció seca.

Mann-Whitney i per a l’anàlisi de la va-

tudis d’investigació existents.

riable qualitativa (relaxació muscular i
qualitat de son) s’ha optat per una pro-

Conclusions. L’acupuntura distal en

va no paramètrica, el Test de McNemar.

el punt IG4 i la punció seca local són

S’ha observat millora estadísticament

efectives en el control del dolor i no

significativa en les dues tècniques te-

presenten diferències significatives. Les

rapèutiques, sent objectivable una dis-

dues tècniques s’associen a millores
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Manifest del CFC per la igualtat i contra la discriminació de les dones en
l’exercici de la Fisioteràpia #MeTooFISIO
Seguint el moviment #MeToo i usant

professors, i discriminació de gènere.

l’etiqueta #MeTooFISIO, milers de do-

Per tot això, el Col·legi va fer públic el

nes fisioterapeutes van publicar a la

“Manifest per la igualtat i contra la dis-

xarxa social Twitter experiències des-

criminació de les dones en l’exercici de

agradables viscudes tant a la universi-

la Fisioteràpia #MeTooFISIO”, un mani-

tat com a l’entorn laboral: assetjament

fest que ha rebut l’adhesió de quinze

verbal o físic, comentaris masclistes

col·legis i associacions professionals.

#MeTooFISIO
Manifest del CFC

per part de clients, caps, companys o

Al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC)

universitats i per tots els professionals de l’àmbit

fa temps que treballem i continuarem fent-ho per

de la Fisioteràpia, empresaris i treballadors i, per

la igualtat i contra la discriminació de les dones

descomptat, el Col·legi.

en l’exercici de la Fisioteràpia, des de que són estudiants i tot al llarg de la seva vida professional.

Cal fer costat en tot moment a les víctimes i no tolerar cap mena d’actitud masclista o discriminatòria, i

Aquests últims dies, inspirades en el moviment

cal educar perquè no n’hi hagi més. I sobretot, cal

#MeToo i usant l’etiqueta #MeTooFISIO, milers de

denunciar tot allò que sigui denunciable.

dones fisioterapeutes han compartit a la xarxa social Twitter experiències desagradables viscudes

En aquest sentit, el CFC té a l’abast dels col·le-

tant a la universitat com a l’entorn laboral: asset

giats una assessoria jurídica, gratuïta i anònima,

jament verbal o físic; comentaris masclistes per

per orientar i, si cal, acompanyar les víctimes.

part de clients, companys o caps, i discriminació
de gènere. Tot plegat, intolerable.

La particularitat de la nostra professió és que treballem amb les mans, tocant, i que solem estar

Per aquest motiu i convençuts que cal posar fi a

soles amb els pacients, que per poder ser tractats

aquesta xacra el més aviat possible, el CFC vol

es treuen bona part de la roba.

aprofitar l’empenta del moviment #MeToo i la
visibilitat de l’etiqueta #MeTooFISIO per trans-

Però això no pot ser mai una excusa per confon-

metre un missatge a tota la societat: la solució

dre la situació, ni per proposar o dur a terme ac-

d’aquest greu problema és cosa de tothom.

cions que tothom sap que queden fora de l’àmbit
sanitari, i que fins i tot poden ser delictives.

La nostra és una societat masclista: el camí serà
llarg, però ens en sortirem si tothom hi ajuda, edu-

El nostre codi deontològic ens exigeix, així ma-

cant i treballant per la igualtat de gènere i contra

teix, donar suport a qualsevol companya que

tot tipus de discriminació o agressió, verbal o físi-

pugui veure’s violentada per l’acció indeguda de

ca, a les dones.

pacients, altres companys o empresaris.

Cal que tothom posi fil a l’agulla, des de les insti-

Al cap i a la fi, parlem de qui té cura de la nostra

tucions que ens governen fins als pares i mares a

salut: cuidar les professionals sanitàries és cuidar

casa, passant pel professorat d’escoles, instituts i

les persones que tracten, que podem ser tots.
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Publicats al DOGC, entren en vigor els nous Estatuts del CFC
Amb l’objectiu de fer un Col·legi encara

teràpia a Catalunya, sigui en el sector

més àgil, efectiu i modern, l’Assemblea

privat o públic. I que es canvien els

General del CFC va aprovar la proposta

requisits per acreditar les causes que

d’uns nous estatuts per a la nostra ins-

justifiquen la baixa col·legial, per evi-

titució, que tot just han estat publicats

tar fraus.

al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya) i entren ja en vigor.

El nou text també fixa la necessitat d’un
aval mínim de 50 col·legiats per presen-

podria ser sancionada amb la descol·le-

Els nous Estatuts suposen més trans-

tar candidatura de degà, estableix que

giació temporal, no superior a cinc

parència i accés a tota la informació

els mandats de la Junta són de quatre

anys, o amb una multa econòmica).

que necessiten els col·legiats i més faci-

anys i limita l’exercici del càrrec a un

litats a l’hora de participar en processos

màxim de dos mandats consecutius.

de presa de decisions.

Entre altres coses, també es dona més
rellevància al Consell Social, que esdevé

Així mateix, els col·legiats tenen el deu-

òrgan de suport de la Junta de Govern.

Entre les novetats d’aquest nou text,

re de no fomentar l’intrusisme en cap

destaca el fet que és preceptiu que es

mena d’iniciativa o activitat; fer-ho seria

Teniu el text sencer dels nous Estatuts

col·legiï tothom qui exerceixi la Fisio-

considerat una infracció molt greu (que

disponible a la web del Col·legi.

Vull una assegurança mèdica
que em faciliti la vida
La salut és més que metges:
és tranquil·litat i comoditat
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Allau de visites i descàrregues dels abstracts de l’FTP18, que el CFC va fer
públics en un repositori digital
El passat mes de maig de 2018 —just

ponsable de la plataforma que allotja

després de tancar amb èxit el primer

els abstracts, la iniciativa ha despertat

Congrés Internacional de Fisioteràpia

l’interès d’investigadors de quasi tots

(FTP18), que durant dos dies intensos

els punts del planeta.

va omplir el CCIB de Barcelona de fisioterapeutes d’arreu del món— el Col·le-

S’han registrat visites i descàrregues

gi de Fisioterapeutes de Catalunya va

des de Mèxic, Estats Units, Perú, Xile,

decidir posar a l’abast de tothom, en

Argentina, Nigèria, Irlanda, Grècia, Bèl-

un repositori digital, bona part dels

gica, Alemanya, Itàlia, Japó o Corea del

abstracts de les ponències, les comu-

Sud... per citar alguns països.

bigData

nicacions lliures i els pòsters presentats
al Congrés.

Per exemple, l’abstract de la ponència

I l’abstract de la ponència “Efectividad

“Efectos de la Terapia Manual sobre la

del método Perfetti como tratamiento

L’objectiu era el mateix que havia mo-

variabilidad de la frecuencia cardíaca y

de la fibromialgia”, d’Elvira López Igle-

tivat el propi FTP18. I era doble: po-

otros parámetros neurofisiológicos en

sias, 366 visites (i 24 descàrregues).

sar de relleu el nivell de la Fisioteràpia

niños sin morbilidad”, de Vanessa Bayo

catalana i alhora contribuir al debat

Tallón, ha tingut fins ara un total de 539

científic, compartint els coneixements

visites (i 11 descàrregues).

d’experts d’arreu del món reunits per
a l’ocasió.

I són només tres exemples.
Certament n’estem molt orgullosos,

L’abstract de la ponència “Evaluación

aquest interès demostra que anàvem

clínica, biomecánica y radiológica de

en la bona direcció, demostra que

I els temps ha demostrat que l’aposta

las lesiones por latigazo cervical, y su

quan comparteixes coneixements, in-

era bona.

tratamiento:

espinal?

vestigacions ben treballades, la gent

Movilización? Ejercicios terapéutico?”,

Manipulación

s’hi aboca, des de tot el món. I demos-

Segons les dades aportades recent-

de Joan Parera Turull, 480 visites (i 76

tra que la Fisioteràpia catalana està al

ment per ScientificBigData.com, res-

descàrregues).

mateix bon nivell que la resta.

Podeu accedir al repositori digital a: www.scientificbigdata.com/pages/ftp18

Èxit del curs de "Mobilitzacions del Sistema Nerviós", a Lleida
Els passats divendres 14, dissabte 15

Durant les vint hores que va durar el

i diumenge 16 de setembre es va dur

curs, es van alternar la teoria i la pràctica.

a terme el curs de "Mobilitzacions del
Sistema Nerviós", a la Facultat de Me-

El curs a assolir un gran èxit de partici-

dicina de la UdL de Lleida.

pació per part dels col·legiats, que van
valorar l'experiència molt positivament.

El curs el va impartir Carles Munné Rodríguez, gran expert en el camp de la
neurodinàmia.

Secció Territorial de Lleida
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Una enquesta per radiografiar les condicions laborals i la salut dels
fisioterapeutes catalans: animeu-vos a contestar-la
El CFC i la Fundació Galatea estudien

Els resultats permetran avaluar i com-

tudi que, arribat el moment, es podrà

la manera de millorar les condicions la-

parar la salut dels fisioterapeutes ca-

consultar a la pàgina web del Col·legi

borals i la salut dels fisioterapeutes ca-

talans i conèixer així els factors de risc

de Fisioterapeutes de Catalunya.

talans i, amb aquest objectiu, han pre-

per la salut que afecten el col·lectiu.

parat una enquesta per radiografiar les

Per la pròpia naturalesa de la feina,

La Fundació Galatea és membre funda-

condicions actuals i per poder, un cop

els professionals sanitaris (dentistes,

dor de l’European Association for Phy-

extretes les conclusions, emprendre les

metges, fisioterapeutes, infermers...)

sician Health (EAPH) i referent europeu

mesures necessàries per contribuir al

estan exposats a patir estrès, fatiga

en el desenvolupament de programes

benestar del col·lectiu.

o síndrome de burnout, per múltiples

d’atenció integral als professionals sa-

factors, així com addiccions a molt di-

nitaris malalts. Col·labora amb el CFC a

verses substàncies.

través del Programa AFÍ que atén els fi-

Per aquest motiu, des del CFC demanem la col·laboració de tots els col·le-

sioterapeutes que pateixen estrès pro-

giats que disposin de vint minuts per

Les conclusions de l’enquesta formaran

fessional, addiccions, trastorns de salut

poder contestar l’“Enquesta de salut,

part de l’informe de resultats de l’es-

mental o depressió.

estils de vida i condicions de treball del
fisioterapeutes de Catalunya”. L’enques-

Podeu accedir a l’enquesta a: http://enquestaFisioterapeutes.fgalatea.org

ta és totalment anònima i confidencial.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
PARA FISIOTERAPEUTAS
¡Fórmate con los mejores docentes y profesionales de la salud,
de reconocimiento nacional e internacional!

TERAPIA MANUAL

FISIOTERAPIA EN PEDIATRÍA

Maitland / Leduc / Sohier /
Jones Institute / Barral Institute

Vojta / Respiratoria / Neonatología

DOLOR Y NEUROCIENCIAS

FISIOTERAPIA INVASIVA

Pain & Motion / Neurobiología Jänig

Smart Tools / Ganchos Burnotte / Richellis

Neuropatías

Punción Seca / Ecografía

FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA

REEDUCACIÓN POSTURAL

Concepto Bobath / Vojta / Vestibular

SMS System / Kinetic Control

Punción Seca en Paciente Neurológico DNHS

Mézières

FISIO-OBSTÉTRICA

ATM

Caufriez Concept

Disección en Cervicomandibular

ATM en pediatría

Región Craneomandibular
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Èxit del seminari “Tècniques de drenatge de secrecions”, a Vic
El passat dissabte 29 de setembre

drenatge de secrecions basades en la

el Grup d’Interès de Fisioterapeutes

modificació del flux aeri (tècniques res-

d’Osona i Ripollès del CFC va organit-

piratòries lentes i ràpides).

zar a Vic el seminari “Tècniques de drenatge de secrecions” que va impartir

També s’hi van explicar l’espiració lenta

Inma Castillo.

total amb glotis oberta en infralateral
(ELTGOL), el drenatge autogen (DA),

La sessió va començar amb una breu

la tècnica d’espiració forçada (TEF), així

introducció sobre com s’adapten les

com el mecanisme de la tos.

tècniques en funció de la fisiopatologia
del pacient. El seminari va continuar

Grup d’Interès de Fisioterapeutes

amb la descripció de les tècniques de

d’Osona i Ripollès

Conferència del cicle Terap(i)Tast i 10è Sopar dels fisioterapeutes del Penedès
El divendres 8 de febrer, a les 19.30h,

ques biomecàniques i ortoprotèsiques

tindrà lloc a la sala L’Escorxador de

per afavorir el treball multidisciplinari.

Vilafranca del Penedès una nova con-

Térmens incidirà en la revisió dels con-

ferència del cicle Terap(i)Tast, titulada

ceptes biomecànics generals, les noves

“Actualització en biomecànica i orte-

teories de vessant podològica i l’ac-

sis del peu”, que impartirà el podòleg

tualització de coneixements en tracta-

Vilafranca del Penedès, la desena edi-

Joan Térmens tot abordant les darreres

ments ortoprotèsics.

ció del Sopar dels Fisioterapeutes del

novetats en les ortesis del peu. L’ob-

Penedès que organitza el Grup d’In-

jectiu d’aquesta sessió és actualitzar

Després de la conferència, a les 21.30h,

terès del Penedès del CFC. Trobareu

i posar en comú noves vessants teòri-

tindrà lloc, al restaurant Sensacions de

més informació a la pàgina web.

“Fisioteràpia respiratòria no instrumental en malaltia obstructiva”, a Girona
Els passats dissabte 10 i diumenge 11

monar i, tot seguit, va passar a la part

de novembre va tenir lloc a Girona el

de valoració amb l’exemple de tests va-

curs de “Fisioteràpia respiratòria no

lidats com el "6 minutes walking test",

instrumental en malaltia obstructiva”

el "30 second stand test", el "2 minutes

impartit per Imma Castillo. Organitzat

step test" i l’auscultació.

per la secció territorial gironina del
CFC el curs va tenir una durada de

També va desplegar davant dels pre-

quinze hores.

sents diverses tècniques bàsiques de
Fisioteràpia respiratòria per reeducar el

Castillo va començar fent un recorda-

patró ventilatori i pel drenatge bronquial.

tori de les malalties obstructives i de
l’anatomia i fisiologia del sistema pul-

Secció Territorial de Girona
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QUI ÉS QUI

Cristina Font
Interlocutora del Grup d’Interès Fisioterapeutes d’Osona i Ripollès
Qui sóc?
Després de descartar l’opció de ser
dentista, professió que des de petita
volia ser però que per sort vaig desestimar, les circumstàncies de la vida em
van portar a estudiar Fisioteràpia, professió que desconeixia per complert
però que la lesió d’un familiar em va fer
descobrir i sense més ni més, em vaig
trobar immersa en aquest món apassionant de treballar amb les mans al servei
de les persones.
Em dic Cristina Font, soc de Tona, un
poblet situat a la Catalunya interior.
Tinc molta curiositat en aprendre i

quals m’han embarcat a fer el doctorat

comprendre com funciona el cos humà

que, si tot va bé, tindré acabat aquest

i com, des de la meva professió, puc

proper 2019.

Què faig?
El meu dia a dia és intens i la paraula
avorriment crec que ja ha desaparegut

ajudar els altres.
Cada etapa, cada professor, cada com-

del meu diccionari. Ocupo part de les

Després d’acabar Fisioteràpia i veure

pany, cada pacient... amb qui he inte-

hores del dia a treballar en consulta

que amb el que havia après no en tenia

ractuat durant tots aquests anys són els

privada, on busco treure el millor de

prou, he dedicat part del meu temps en

qui m’han fet arribar fins on soc i són

mi per millorar la salut i qualitat de vida

seguir formant-me. Entre altres cursos

els que em seguiran fent créixer per

dels qui es posen a les meves mans.

(que no en són pocs) vaig estudiar os-

millorar com a professional, però tam-

teopatia, he cursat un màster de Nutri-

bé com a persona.

ció i Salut i un de Recerca en Salut, els
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Aquesta tasca la combino amb la docència a la UVIC-UCC, on la meva assig-
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natura estrella és la teràpia manual de

finalitat d’aproximar els objectius del

important, aprofitar l’aprenentatge per

la columna vertebral. El contacte amb

CFC a les nostres comarques, acostar la

seguir i aprofundir en la recerca i l’evi-

els estudiants és un motor important

formació per als professionals que treba-

dència científica.

per mantenir-me actualitzada i amb la

llem en aquest sector i mobilitzar els fi-

necessitat de seguir aprenent d’ells i

sioterapeutes a compartir espai on parlar

D’altra banda, i sense terminis esta-

amb ells, per avançar i seguir fent camí.

del que ens agrada: la nostra professió.

blerts, vull estar activa dins la professió

La recerca fa poc temps que ha entrat a

El poc temps que em queda el dedico

professionals, entre altres dins el Grup

la meva vida, i tot i que ara l’enfoco en

a la família i amistats, viatjar és el meu

d’Interès d’Osona i el Ripollès.

l’estudi que porto a terme per finalitzar

“hobby” i intento fer vàries escapade-

el doctorat, m’agrada veure com mica

tes a l’any, m’ajuden a fer un “reset”,

Gràcies a tots/es els que heu dedicat

en mica els fisioterapeutes creem xarxa

carregar piles i seguir treballant.

el vostre temps a conèixer-me una mica

a través de diferents projectes i xarxes

més. Des d’aquí us encoratjo a seguir

per avançar en trobar evidència científica que doni a la professió aquest plus

Què vull fer?

fent créixer la nostra professió i sobretot
a crear una xarxa de professionals que

d’eficàcia i confirmació a les tècniques
específiques i exercicis terapèutics que

A curt termini, el meu principal objec-

caminin junts amb l’objectiu de millorar

ens defineixen com a tals.

tiu és finalitzar els estudis que porto a

la qualitat de vida de les persones que

terme bàsicament per dos motius; el

ens envolten.

Fa 10 anys que sóc membre del Grup

primer per triar en quina altra formació

d’Interès d’Osona i el Ripollès amb la

m’embolico, i el segon, però no menys

Una abraçada des de Tona!!
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SCBF

Fisioteràpia, ciència, treball en equip
i humilitat, això és la SCBF
El 24 de novembre, prop de 300 fisioterapeutes de Catalunya van gaudir del
nostre XIV Congrés anual, el més antic
del nostre territori.
Com a novetat d’aquest congrés, a
part de la presentació a l’escenari, vam
comptar amb la col·laboració de l’empresa Scientific Big data, que ens ha
permès, per primera vegada a la història de la Societat, donar visibilitat mit
jançant un DOI identificatiu als treballs
científics que han participat al nostre

d’adaptar els exercicis als pacients se-

a conclusió principal, s’extreu que el

Congrés i és un gran fet per a nosal-

gons el seu risc, però no limitar mai l’ac-

treball interdisciplinari és bàsic per a la

tres. Això permet que qualsevol per-

tivitat física atès que aquesta té una re-

millora del pacient.

sona que estigui interessada en la seva

percussió beneficiosa a nivell fisiològic.

consulta, disposi d’un accés per poder

Queda molta feina per fer en aquest

Tota la jornada va estar acompanyada

visualitzar-lo visitant el web: https://

camp. La Dra. Elena Gimeno ens va par-

de pauses actives promogudes per les

www.scientificbigdata.com/pages/

lar dels beneficis en la qualitat de vida

moderadores, que van aportar la sor-

scbf/lista.php

del pacients amb patologies respira-

presa als assistents.

tòries i dels recursos que podem utilitSens dubte, aquest any el Comitè Cien-

zar per millorar l’adherència d’aquests.

Per finalitzar, en aquest número ens

tífic de la Societat, format per Elena

A la segona taula, Pat Vidal ens va re-

agradaria fer una breu explicació dels

Montiel, Cristina Torres, Natàlia Gò-

cordar el canvi de paradigma que porta

valors que tenim com a Societat Cien-

mara i Almudena Medina, ho ha tingut

ja uns anys succeint en la Fisioteràpia

tífica. Com ja sabeu, som una Societat

difícil per fer l’elecció del millor pòster

en geriatria, on els tractaments, tan sols

sense ànim de lucre i els ingressos que

(Estudi d’història natural de la distròfia

amb estiraments, han quedat obsolets.

tenim es tradueixen en formació GRA-

muscular per dèficit de disferlina, Irene

Un treball que inclogui força i equilibri

TUÏTA* per als socis i de pagament per

Pedrosa) i la millor comunicació (Efica-

pot prevenir risc de caigudes i, així,

a la resta de fisioterapeutes (*Jornades

cia de un seguimiento telemático para

la comorbiditat. Finalment en aquesta

gratuïtes, cursos, tallers i Congrés a

promover la actividad física post tras-

taula, la Dra. Cristina Bravo ens va pre-

preu reduït). Tenim l’objectiu principal

plante hematológico. Estudio piloto,

sentar el treball de pacients de fibro-

de fer visible la Fisioteràpia des de la

de M. Ángeles Pera) per la gran qualitat

miàlgia mitjançant la tècnica de cons-

ciència, la recerca i el rigor mitjançant la

metodològica de tots els participants

ciència corporal basal, molt treballada

docència assequible per a tothom amb

(20 entre pòsters i comunicacions).

als països nòrdics, però que al nostre

la màxima llibertat i independència

territori encara té poc recorregut.

científica. Per a nosaltres és important

Durant el matí, a la primera taula, dos

el treball transdisciplinari per tractar les

grans ponents ens van parlar dels bene-

La tarda va ser innovadora, es va plan-

situacions del dia a dia des de diferents

ficis de l’activitat física en pacients amb

tejar una taula de debat entre diferents

punts de vista.

patologia oncològica i respiratòria. La

professionals per donar, des del seu

Dra. Irene Cantarero, amb una gran

punt de vista, la importància que es

Aposta per la ciència, aposta per la So-

ponència, ens explicà la importància

mereix a l’exercici en el pacient. Com

cietat Catalano-Balear de Fisioteràpia!
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Si vols fer-te soci o més informació
sobre el que fa la Societat, ens pots

Cafè-tertúlia
coordinadors

Jornada medicina
de l’esport

trobar a la nostra pàgina web i seCurs afàsia

II Jornada de
Fisioteràpia en
geriatria

Curs Fisioteràpia
respiratòria

guir-nos a les xarxes socials:

 www.scfisioterapia.cat
 SocietatCientificaDeFisioterapia
 @SCBF_Scientific
 @scbfscientifica

2019
I Jornada
Fisioteràpia en
neurologia

XV Congrés
de la SCBF

Taller amputats

II Jornada de
Fisioteràpia en
traumatologia

Jornada inter
universitària

La FISIOTERÀPIA
en MOVIMENT

761-040

761-001

495,04 €

189,26 €

420,79 €

160,87 €

GENESY SII
MAGNUM XL PRO

761-030

420,79 €
495,04 €

MEDISOUND PRO II
761-006

210,04 €

761-000

247,11 €

631,53 €
742,98 €

ELITE 150

GENESY 1500

Preu exclusiu

902 320 310 / 93 831 10 75
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Fins al 10 de Febrer de 2019

CLUB CFC

Fisioterapeutes,
viatgem al sostre del món!

NEPAL

Quan saps que algú marxa al Nepal, una veueta dins teu diu:

“A mi, m’encantaria anar-hi”.
El Nepal és un d’aquells destins que, qui més o qui menys, té
subratllat a la llista de viatges a fer al llarg de la vida.

Durada del viatge: 10 dies
Dates: 20 – 29 d’agost del 2019
Sortida: Barcelona
Itinerari complet:
clubcfc@fisioterapeutes.cat
93 207 50 29 Ext. 1115

És un país petit, terra dels xerpes, monestirs budistes, ple
d’història i amb els cims més alts del món. El Nepal és el
regne de l’Himàlaia, el nirvana de muntanyencs i senderistes.
Katmandú, Patan i Bhaktapur són les tres ciutats que visitarem, tres joies arquitectòniques de gran valor, que la dinastia
Malla ens va deixar fa segles. Hi contemplarem santuaris, monestirs i stupes (complexos religiosos) impressionants, com la
de Boudhanath, una de les més grans del món i centre del
budisme tibetà, o la Swayambhunath, declarada Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO l’any 1979. Hi trobarem els
famosos ulls de Buda, que diuen que tot ho veu. És el lloc
més sagrat per als peregrins budistes.

यो यसको पर्वतको लागि नेपाल जान्छ र यसको मान्छेको लागि फर्काउँछ
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La plaça Durbar a Katmandú està envoltada d’increïbles temples hinduistes, i és allà, també, on es troba la residència de la
deessa vivent Kumari, una nena que a partir dels quatre anys és la reencarnació de la deïtat. Des d’aquí iniciarem l’entrada al
laberint de carrers medievals fins al barri de Thamel, un dels districtes més peculiars de tot el país, més conegut com el barri
dels “motxillers” (o, als anys 70, com el barri dels hippies!).
Hi trobarem carrers plens de restaurants, botigues on comprar, per exemple, el bol tibetà o ring gon, pashmines, oli de mostassa, mandales, roba, artesania local i els “thangkes”, unes pintures molt típiques. També gaudirem d’una estona d’oci amb
molt bon ambient.
Patan és una de les ciutats amb més encant i tradició que els viatgers del Club CFC trobarem per terres nepaleses. Si busqueu
un racó autèntic, amb gent autèntica, aquí ho trobareu. Es va dissenyar respectant la forma del Dharma o el que és el mateix,
la Roda de la Justícia. Muntanyes, natura i l’hospitalitat del xerpes, farà un còctel de sentiments dolç i intens.
Bhaktapur és la ciutat medieval, més coneguda com “la ciutat dels devots”, però realment és com un museu a l’aire lliure...
Impressionant!

L’associació Amics del Nepal, ens obriran les seves portes
per conèixer, i compartir amb ells, l’experiència de conviure
amb infants de 0 a 17 anys en una casa d’acollida
Un altre dels llocs on trobareu una bellesa natural inigualable i espectacular és a la ciutat de
Pokhara. Podreu contemplar-hi tres dels cims més
_

alts del món: Dhaulagiri, Annapurna i Manaslu, a
més de la muntanya sagrada de Machapuchare.
La serenitat, la pau i la contemplació hi seran
presents. Sobretot, després de fer un passeig en
vaixell pel llac Phewa, el segon llac més gran del
Nepal. I al final, aquella imatge de postal, amb la
posta de sol de fons, acomiadarà el nostre dia.
I per cabar, farem ruta cap al sud del país, direcció
“El Parc Nacional de Chitwan”. Amb el Club CFC
hi entrarem a través d’un bosc per fer un safari en
jeep, passant per vegetació i per descobrir la fauna, amb l’oportunitat de contemplar la fauna de
forma segura. També navegarem en piragua pel
riu Rapti per descobrir l’hàbitat dels cocodrils. Us
hi atreviu?
Aquest viatge és únic, especial, és un viatge “de
pell” però també d’aventura, de compartir i d’interioritzar, és el viatge del Club CFC!

Viatge organitzat per:

Es va al Nepal per les seves muntanyes, i s’hi torna per la seva gent
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