Fisioteràpia
Noticiari de

Núm. 120

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

En defensa de
l’osteopatia i l’acupuntura
El CFC tanca files per rebatre el Pla de l’Estat

gener-febrer 2019

SUMARI

OPINIÓ3

ARTICLE CIENTÍFIC

15

Pseudoteràpies i osteopatia

EL TEMA DEL MES

4

En defensa de l’osteopatia i l’acupuntura

QUI ÉS QUI?

PERSONATGE10
Entrevista a Marc Roig Tió

A FONS

NOSALTRES16

12

28

SCBF29
CLUB CFC

30

El CFC va celebrar l’Assemblea General i una conferència
sobre evidència científica en AFT

Col·legi
de Fisioterapeutes
de Catalunya

EC-5221 / 10

MA-1681 / 10

JUNTA DE GOVERN
Degà: Ramon Aiguadé Aiguadé, Vicedegana: Luciana Moizé Arcone, Secretari: Daniel Jiménez Hernández, Vicesecretària: Cinta Mestre Pedret,
Tresorera: Mayte Serrat López, Vocals: Clara Bergé Ortínez, Yolanda Sànchez Retamero, Marlen Moreno Martínez, Alfons Mascaró Vilella,
Luis Ignacio Soto Bagaria, Daniel Freixes Garcia, Ismael Martí Terradas
REDACCIÓ
Coordinació, correcció i redacció: Marta Bordas Manjón. Redacció: Jordi Benavente Vidal. Disseny i maquetació: Jordi Rodríguez Ramos. Fotografia: Arxiu Col·legi.
Publicitat: Laura Martínez Buenaventura publicitat@fisioterapeutes.cat. Redacció Noticiari: noticiari@fisioterapeutes.cat. Administració: Marisa Cantarero Galiano.
SEU SOCIAL

IMPRESSIÓ

c/Segle XX, 78. 08032 Barcelona
Tel. 93 207 50 29 Fax. 93 207 70 22
www.fisioterapeutes.cat
cfc@fisioterapeutes.cat

Gráficas San Sadurní, SLU
Carrer Jacint Verdaguer, 65. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
D.L.: B-11846/97
ISSN: 1137-6287

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya no participa necessàriament de les opinions manifestades en els articles signats, la responsabilitat dels quals correspon exclusivament als seus autors.

2

Noticiari de Fisioteràpia 120

OPINIÓ

Pseudoteràpies
i osteopatia
Mayte Serrat . Tresorera

Amb el “Pla per a la Protecció de la

activitats pròpies dels professionals sa-

No oblidem que el pare de la medicina

Salut contra les Pseudoteràpies” del

nitaris, mentre reiteradament s’oblida

basada en l’evidència, David Sackett,

13 de novembre del 2018 es pretén

de controlar l’exercici dels no sanitaris,

va dir que s’havia d’integrar la millor

eliminar les pseudoteràpies dels cen-

i de la formació no reglada, que recau

evidència científica disponible amb els

tres sanitaris i universitats sense haver

sovint en acadèmies privades sense

valors de l’experiència clínica i del pa-

establert prèviament un diàleg amb les

cap mena de control i en formadors no

cient. O ens creiem que a la pràctica

parts implicades. Això és especialment

qualificats, cosa que sí que comporta

clínica habitual de totes les professions

preocupant tenint en compte que un

un risc per a la salut pública.

de salut s’utilitzen únicament i exclusiva metodologies validades pel mètode

dels arguments del Pla és l’absència
d’evidències.

Aquestes pseudoteràpies tant perillo-

científic? Siguem justos i coherents.

ses per a la salut, no fa ni 10 anys, el
L’osteopatia a Espanya és una com-

propi informe del Ministeri del 2011 re-

Per tant, hem de fer urgentment un pla

petència del fisioterapeuta des de fa

coneixia que són teràpies que poden

d’actuació seriós, contundent i efectiu

més de 30 anys i així queda recollit al

millorar la percepció dels símptomes,

contra l’intrusisme, deixar de fer un

RD1001/2002, a l’ordre CIN 2135/2008

benestar i la qualitat de vida. S’hauria

únic llistat de “pseudoteràpies” sense

i a la resolució del 28 de novembre

de diferenciar aquells abordatges que

cap criteri ni argumentació científica i

2/2009 del Consell General sobre l’Or-

s’haurien d’erradicar perquè no tenen

fer un plantejament rigorós per erradi-

denació de l’Osteopatia en la formació

cap tipus de suport en el coneixement

car les teràpies que sí poden implicar

i exercici professional del fisioterapeu-

científic, ni plausibilitat biològica, ni

un risc real per a la salut dels ciutadans.

ta. La practiquen més de deu mil fisio-

utilitzen el raonament clínic i, per tant,

Així, estarem lluitant per una millor

terapeutes. Per tant, no és una teràpia

poden posar en risc la salut dels ciu-

qualitat assistencial, una millor atenció

alternativa, és una metodologia con-

tadans, d’aquells que, tot i no tenir

al pacient i li estarem oferint un ventall

vencional científica realitzada per pro-

encara prou evidència científica són

ampli d’aproximacions amb garanties i

fessionals sanitaris que té tant de cièn-

realitzats per professionals sanitaris i

seguretat perquè pugui “prendre deci-

cia i de pseudociència com la tenen la

es fonamenten i es combinen amb àm-

sions informades i responsables sobre

medicina o la pròpia Fisioteràpia.

bits del coneixement científic i amb els

el seu ús”.

tractaments convencionals, garantint
L’Administració de l’estat perd el

la seva eficàcia i seguretat i oferint al

temps en regular, prohibir i limitar les

pacient el millor tractament disponible.

gener-febrer 2019 3

EL TEMA DEL MES

En defensa
de l’osteopatia i l’acupuntura

El CFC defensa l’acupuntura
i l’osteopatia com a dues teràpies del ventall
de la Fisioteràpia, que formen part de les
nostres competències
4
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El govern de l’estat va presentar el
passat mes de novembre de 2018 el
“Pla de Protecció de la Salut davant les
Pseudoteràpies”, que pretén expulsar
les anomenades “teràpies alternatives”
dels centres sanitaris i de les universitats perquè, diuen, manca evidència
científica i perquè són un risc per a la
salut pública.

El Pla es va presentar
sense establir un
diàleg amb les parts
implicades, que no
van poder aportar les
evidències per
refutar-lo
Segons la ministra de Sanitat, Consum
i Benestar Social, María Luisa Carcedo, i el ministre de Ciència, Innovació
i Universitats, Pedro Duque, d’aquesta manera volen vetllar per la salut de
les persones, conscienciar dels perills
d’aquestes tècniques, expulsar de les
universitats qualsevol titulació que les
empari i evitar la publicitat enganyosa.
El controvertit Pla encara no s’ha implementat, perquè abans cal l’aprovació
d’un reial decret i modificar-ne quatre
més. Però si s’acaba duent a terme,
negarà la possibilitat que qualsevol establiment públic o privat que inclogui
“pseudoteràpies” pugui dir-se ‘centre
sanitari’. I el Pla en recull 139, incloses
l’osteopatia i l’acupuntura.

gener-febrer 2019 
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La nostra postura
La Junta de Govern del CFC ha decidit

teràpies que, tot i no tenir encara prou

prendre cartes en l’assumpte i treballa

evidència científica, són realitzades

per respondre amb tota la fermesa ne-

per professionals sanitaris i es fona-

cessària l’embat de l’estat. Arguments,

menten i es combinen amb àmbits del

no en falten.

coneixement científic i amb els tractaments convencionals, garantint la seva

De fet, el Pla es va presentar sense ha-

eficàcia i seguretat i oferint al pacient

ver establert prèviament un diàleg amb

el millor tractament disponible.

Hi ha 30.000 articles
en revistes indexades,
molts dels quals
demostren la seva
eficàcia

les parts implicades, impossibilitant
que aquestes poguessin aportar les

El CFC defensa que no es pot titllar de

No fa ni una dècada, aquestes teràpies

evidències necessàries per refutar-lo.

“pseudoteràpies” tècniques sobre les

ara considerades “perilloses” cons-

Això és especialment preocupant, te-

quals hi ha actualment publicats quasi

taven en un llistat de teràpies “com-

nint en compte que un dels arguments

30.000 articles en revistes indexades,

plementàries i/o naturals”, que una

és l’absència d’evidències. El CFC pot

molts dels quals demostren la seva

comissió d’experts, proposada per

aportar articles i informacions contras-

eficàcia. Articles que són accessibles

la Conselleria de Salut de la Genera-

tades que desmenteixen les tesis del

a tothom, però que no s’han tingut en

litat de Catalunya, considerava que

Pla i la suposada perillositat, innocuïtat

compte.

ajudaven als tractaments convencionals i eren molt ben vistes tant per la

i ineficàcia d’aquestes tècniques.

Segons el Pla, falta
evidència científica
i hi ha un risc per a
salut pública

Així mateix, el CFC pensa que l’ad-

població com pels governs (el 19 de

ministració de l’Estat perd el temps

desembre del 2011 el Ministeri de Sani-

regulant, prohibint i limitant les activi-

tat, Política Social i Igualtat va publicar

tats pròpies dels professionals, mentre

un document d’anàlisi de la situació de

s’oblida reiteradament de controlar

les teràpies naturals i les conclusions

l’exercici de la professió i de la forma-

eren bones).

ció, que recau sovint en acadèmies privades sense controls i en formadors no

Par això, el CFC es pregunta què ha

La definició de “pseudoteràpies” que

qualificats, cosa que sí que comporta

canviat durant aquests anys. I per què

exposa el Pla cau en un doble error:

un risc per a la salut pública.

han passat de ser teràpies naturals
“complementàries” a ser considerades

identificar totes les teràpies alternatives i complementàries com a pseu-

De fet, tant l’acupuntura com l’osteo-

“perilloses” (quan, de fet, el perill és

doteràpies i assegurar que totes les

patia compten amb una trajectòria his-

que no siguin administrades per pro-

teràpies, activitats o serveis que no te-

tòrica i un reconeixement sanitari i social

fessionals sanitaris, o que substitueixin

nen prou evidència científica impliquen

que res tenen a veure amb moltes de les

la medicina convencional). A què ve, en

un risc real per a la salut dels ciutadans.

altres 139 “pseudoteràpies” llistades.

suma, aquest canvi tan radical.

Posem coherència i sobretot evidència,
abans d’actuar sobre totes les teràpies
per igual.
Primer haurem de diferenciar les
teràpies que no tenen cap suport en
el coneixement científic, ni en la plau-

L’Estat s’oblida de regular l’exercici de la professió
i de la formació, que recau sovint en acadèmies
privades sense controls

sibilitat biològica ni en el raonament
científic i per tant poden suposar un
risc per a la salut de la població, de les
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Les nostres competències
El CFC defensa l’acupuntura i l’osteopa-

pament, manutenció i recuperació de

sa d’incloure i no d’excloure. Amb tot el

tia com a dues teràpies més del ventall

la màxima funcionalitat i mobilitat de

rigor, sí, però sumant.

de què disposem els professionals de la

l’individu o grup de persones a través

Fisioteràpia. Teràpies que formen part

de la seva vida”.

de les nostres competències. Intentar

En aquest sentit, el CFC va ser el primer
col·legi professional de l’estat en crear

eliminar-les seria eliminar competèn-

I s’accepta que la Fisioteràpia no està

un Registre de fisioterapeutes acupun-

cies de la nostra professió sanitària.

limitada a un conjunt de procediments

tors (2003), que dona cobertura de res-

o tècniques, sinó que ha d’incloure un

ponsabilitat civil i acredita la formació

De fet, segons la Confederació Mun-

profund coneixement de l’ésser humà

adequada, deontologia professional,

dial per la Fisioteràpia, l’objectiu de la

per tractar les persones en la seva glo-

principis de legalitat i defensa dels in-

Fisioteràpia és “facilitar el desenvolu-

balitat biopsicosocial. Vet aquí la rique-

teressos dels ciutadans.

d’acupuntura descrits amb una carto-

Entenent que aquests punts estan

te. Un nou abordatge que millora els

grafia específica, l’efectivitat de molts

sobre zones neuroreactives, se n’han

efectes ja coneguts de l’acupuntu-

dels quals ha quedat demostrada amb

analitzat els efectes i això ha permès

ra sobre els sistemes nerviós, fascial,

evidència científica.

un abordatge més dirigit a l’estímul de

muscular, limfàtic, sanguini, límbic, en-

l’estructura que desencadena l’efec-

docrí i immunològic.

Un nou abordatge
L’acupuntura és una tècnica originària
de la Medicina Tradicional Xinesa consistent a inserir agulles a l’organisme
amb finalitats terapèutiques amb l’objectiu de desencadenar un seguit de
reaccions que ajudin a resoldre la patologia en qüestió. Tradicionalment,
s’aplicava sobre meridians i punts

Més de tres dècades
Per la seva banda, l’osteopatia a Es-

sobre l’Ordenació de l’Osteopatia en

convertit en valor afegit per ambdues

panya no es pot entendre deslligada

la formació i exercici professional del

disciplines. El treball diari de tots els

de la Fisioteràpia. Fa més de 30 anys

fisioterapeuta, l’osteopatia va quedar

fisioterapeutes s’ha transformat en be-

que és practicada per fisioterapeu-

recollida com a competència del fisio-

nefici real per a la salut de tots els nos-

tes, sent més de deu mil els que ac-

terapeuta.

tres pacients. Precisament aquest mes

tualment l’han estudiat i l’exerceixen

de febrer, la Junta de Govern va decidir

dins el seu abordatge terapèutic jun-

Tècniques i teories pròpies de l’osteopa-

fer efectiva la creació de la Comissió

tament amb tots els coneixements

tia s’ensenyen als Graus de Fisioteràpia.

d’Osteopatia del CFC per continuar

adquirits com a professionals sanita-

defensant l’osteopatia com una com-

ris. Així, en el RD1001/2002, l’Ordre

Això ha fet que el coneixement científic

CIN 2135/2008 i la Resolució del 28 de

i humanístic generat i compartit per-

novembre 2/2009 del Consell General

manentment des d’aleshores, s’hagi

petència de la Fisioteràpia.
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El rigor científic
El Pla presentat pel govern de l’estat

fensen una assistència sanitària i una

únic llistat de “pseudoteràpies” sense

demana que els tractaments estiguin

formació universitària basada en el co-

cap criteri ni argumentació científica i

basats en el rigor científic. Com si a

neixement, l’evidència i el rigor científic.

fer un plantejament rigorós per erradi-

la medicina convencional només s’hi

Com qualsevol altra professió sanitària.

car les teràpies que sí poden implicar

practiquessin les teràpies, les tècniques

un risc real per a la salut dels ciutadans.

o les metodologies que han demostrat

El CFC proposa, doncs, posar molt més

evidència robusta.

el focus d’atenció en garantir que to-

Així, estarem lluitant per una millor

tes les activitats sanitàries les realitzin

qualitat assistencial, una millor atenció

¿Totes les intervencions quirúrgiques

professionals amb titulació oficialment

al pacient i li estarem oferint un ventall

que es realitzen tenen prou evidència

reconeguda, evitant així l’intrusisme.

ampli d’aproximacions amb garanties i

científica? ¿Li diem a un pacient que

És a dir, en comptes de titllar-les de

seguretat perquè pugui “prendre deci-

no el podem operar perquè l’operació

“pseudo”, regular les teràpies comple-

sions informades i responsables sobre

que se li ha de practicar encara no té

mentàries que es basen en el coneixe-

el seu ús”.

prou evidència científica tot i que l’ex-

ment científic, perquè siguin exercides

periència clínica ens hagi demostrat

només per professionals sanitaris. En

que és eficaç i que és el millor tracta-

aquest sentit, també aquest febrer, la

ment disponible? Hem de posar seny i

Junta de Govern va crear el Grup de

coherència, si realment volem el millor

Treball contra l’Intrusisme per continuar

per a la ciutadania i no posar en risc la

vetllant en aquesta línia.

seva salut.
El propi informe del Ministeri del 2011,
També afirmen que cal garantir que to-

reconeixia que aquestes teràpies po-

tes les activitats sanitàries les realitzin

den millorar la percepció dels símpto-

professionals amb titulació oficialment

mes i aportar benestar i qualitat de vida.

reconeguda. I el CFC hi està d’acord:
per això l’osteopatia es realitza dins el

Per tant, hem de fer urgentment un pla

marc competencial de la Fisioteràpia i

d’actuació seriós, contundent i efectiu

compta amb màsters oficials, que de-

contra l’intrusisme, deixar de fer un

8

Ben aplicades,
l’acupuntura
i l’osteopatia només
fan que aportar
beneficis als pacients
sotmesos a tractaments
de Fisioteràpia
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Actuacions
L’estat hauria de treballar per poder do-

doteràpies que sí suposin un risc per a

Només així podrem aconseguir una

tar de més capacitat a tots els col·legis

la salut de la ciutadania.

millora de la qualitat assistencial i do-

professionals per regular la pròpia pro-

nar resposta a les demandes de cada

fessió i actuar amb contundència contra

Quan parlem de la salut de la població

un dels pacients de forma rigorosa,

l’intrusisme i de forma unànime en tot el

s’ha de ser molt rigorós, coherent i pen-

científica i aplicant la medicina basada

territori, vetllant i fent complir la legisla-

sar sempre en la millor opció factible

en l’evidència que cada vegada més

ció vigent perquè cap activitat terapèu-

de tractament per al pacient, tenint en

s’hauria de convertir en una evidència

tica pugui ser realitzada per professio-

compte l’evidència científica disponi-

basada en la medicina.

nals no sanitaris, i no només sancionar i

ble, l’experiència clínica del professio-

endurir les mesures als que sí són sani-

nal sanitari i també l’opinió del pacient.

taris i ja tenen un regulació deontològica i legislativa de la seva professió.
També hauria fer un pla d’estudis científic i rigorós a la llum dels coneixements
actuals per fer una nova classificació
de les anomenades “pseudoteràpies”,
abans de fer cap actuació que lluny de
protegir la salut de la ciutadania, està
creant una falsa alarma que sí pot posar
en risc la seva salut, fent que es deixi
aplicar el millor tractament, d’eficàcia
clínica demostrada, si no demostra
prèviament que té suficient evidència
científica. I erradicar contundentment

Algunes teràpies, tot i no tenir encara prou
evidència científica, són realitzades per
professionals sanitaris i es fonamenten i es
combinen amb àmbits del coneixement científic
i amb els tractaments convencionals, garantint
la seva eficàcia i seguretat i oferint al pacient el
millor tractament disponible. Així assegurem
una millor qualitat assistencial i vetllem per la
salut pública

amb evidències contrastades les pseu-
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PERSONATGE

Marc Roig Tió

“La Fisioteràpia ha de ser una eina més dins
d’un equip multidisciplinari; les clíniques que
funcionen així tenen un gran avantatge”
L’obsessiona el bon ritme. Córrer implica moure’s a un bon ritme, diu. Només així s’aprofita
tota l’energia i tot allò que pot donar de si el cos.
Marc Roig (Sant Pol de Mar, 1984) és corredor
de fons, llebre d’elit, entrenador, fisioterapeuta
col·legiat i Màster RETAN (Master in Research
in Sports Training and High Performance).
Competint ell mateix o ajudant a d’altres atletes a superar-se, ha viatjar arreu del món. Va
començar a córrer perquè la seva mare també
corria. Ha treballat en clínica privada; ha donat classes de Fisioteràpia esportiva a la Universidad San Jorge de Zaragoza i a la Fundació
Universitària del Bages; ha col·laborat amb la
Real Federación Española de Atletismo i amb
la Federación Española de Triatlón.
Actualment treballa amb la companyia Global Sports Communication a Eldoeret (Kènia),
oferint tractament de Fisioteràpia a alguns dels
millors atletes del món.

Vas començar a córrer perquè la teva

goria júnior. Amb l’arribada dels fills, jo

els compromisos dels partits. Amb tot,

mare ho feia. També competia? Encara

soc el quart de sis, la combinació amb

el nivell no va ser menor i va completar

corre?

la feina, la família i l’esport d’equip se

els 10.000m en 35 minuts i la mitja ma-

li va complicar. L’atletisme va ser la so-

rató amb 1h16. Ara, però, ja no compe-

La meva mare va començar jugant a

lució ideal per seguir fent esport sense

teix i només surt a córrer de tant en tant

bàsquet i va ser internacional en cate-

dependre tant dels horaris de l’equip i

per sentir-se bé.

10
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Tens 2h18’08”, a la marató. No ho pot
dir tothom.
Estic molt orgullós de les meves marques personals, tot i que segueixo
pensant que les puc millorar una mica
més. Durant tota la meva vida estudiantil i professional, he posat l’esport
en un punt important de la meva vida,
escollint o acceptant feines que em
permetessin entrenar com a requisit

en distàncies més curtes. Això fa que la

Com veus l’auge, al nostre país, de

molt més important que un sou més alt

gent tingui tendència a córrer de ma-

l’exercici físic terapèutic?

o unes condicions de promoció millors.

nera lenta, i amb fatiga, que és quan es

De fet, potser aquesta ha estat la raó

corre malament: el tendó d’Aquil·les no

Crec que funciona bé, tot i les peti-

especial per la qual he acabat a Kènia,

actua com a molla i l’energia elàstica es

tes disputes que hi ha en referència a

el millor lloc del món per entrenar atle-

malbarata en energia calorífica, l’articu-

les competències, sobre si envaïm el

tisme de fons.

lació del turmell actua de manera laxa

terreny dels graduats en educació físi-

i té un gran recorregut articular mentre

ca o no. Com tot, la línia que ens se-

Ajudes a altres atletes a assolir mar-

el maluc (que és l’articulació que hau-

para és molt fina i la millor manera de

ques, fent de llebre d’elit. Com s’ajuda

ria de tenir una gran amplitud de mo-

treballar és conjuntament. I crec que

a professionals a ser encara millors?

viment) es mou escassament entre la

per aquí hem d’avançar: que la Fisio-

flexió i l’extensió, etc.

teràpia sigui una eina més dins d’un

La feina de la llebre és la de donar con-

equip multidisciplinari; les clíniques

fiança respecte al ritme. És a dir, que

La vocació per la Fisioteràpia, d’on et

que funcionen així tenen una gran

l’atleta que et segueix sàpiga que amb

va venir?

avantatge respecte a la competència i

tu estarà corrent al ritme ideal per fer

això el pacient ho nota.

marca personal o, fins i tot, el rècord del

Suposo que el fet d’estar becat per la

món. No hi ha tant avantatge com amb

federació espanyola d’atletisme a la re-

Vols dir alguna cosa que no t’haguem

el ciclisme en el tema del “drafting” o

sidència Blume de Madrid i tenir accés

preguntat o adreçar algun missatge a

anar a roda (el vent contra el qual llui-

a la Fisioteràpia de manera regular, em

la resta de col·legiats que et llegiran?

tem els atletes és mínim en comparació

va fer estimar la professió.

amb el de les bicis), però també suma
una mica.
També fas d’entrenador de populars

Poca cosa més a afegir. Crec que cal
Has exercit a nivell internacional. Com

explicar molt bé als estudiants que el

es veu la nostra Fisioteràpia, des de

món laboral al que sortiran és molt di-

fora?

ferent al món acadèmic i que el raona-

i un dels teus lemes és “em centraré

ment clínic és fonamental. En el meu

molt més en fer-te córrer ràpid que du-

La Fisioteràpia espanyola i catala-

cas, per exemple, la manera de fer Fi-

rant molta estona, perquè córrer impli-

na està en un molt bon nivell. Jo tinc

sioteràpia a Kènia és molt diferent del

ca moure’s a un bon ritme”.

tendència a seguir alguns dels fisiote-

que em van explicar a la universitat,

rapeutes de referència a través de les

però amb paciència i bon raonament,

Cert. Córrer vol dir moure’s a bon rit-

xarxes socials i m’agrada veure com es

els resultats també surten. I pels que ja

me però amb el “boom” de les carre-

parla amb molta propietat i, en gene-

treballen, que no deixin mai d’aprendre

res populars molta gent prefereix ser

ral, es divulga amb eficiència. Sempre

(i de desaprendre) amb una professió

“finisher” de carreres cada cop més

hi haurà coses a millorar, però el nivell

que és tan dinàmica i tan apassionant

llargues en comptes de millorar marca

actual és bo i eficient.

com la nostra.
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El CFC va celebrar l’Assemblea
General i una conferència sobre
evidència científica en AFT
Fidel a la promesa de donar encara més empenta al Col·legi, la nova
Junta de Govern va omplir la sala d’actes amb un programa doble molt
llaminer, que començava amb una conferència sobre una de les línies de
present i de futur de la Fisioteràpia, l’Activitat Física Terapèutica,
i va culminar amb l’Assemblea.

12

Noticiari de Fisioteràpia 120

Es tractava de la primera Assemblea Ge-

Mascaró va donar pas a la part de la

es posarà en marxa al llarg del 2019 i

neral Ordinària que presidia la nova Jun-

conferència de Solà, que portava per

que permetrà ampliar el coneixement

ta de Govern després de les eleccions

títol “Evidència científica en Activitat

i l’evidència dels efectes positius de

del 17N de 2018 i la intenció era que fos

Física Terapèutica” i que va tenir com

l’AFT com a part del tractament de Fi-

alguna cosa més que el punt de troba-

a lema principal una frase amb fusta de

sioteràpia, concretament en pacients

da de tots els col·legiats on tothom està

titular: “La pastilla de l’activitat física te-

trasplantats.

cridat a dir-hi la seva.

rapèutica només la podem administrar
nosaltres, les fisioterapeutes”.

Per això la Junta que lidera Ramon Ai-

Acabades les dues conferències, va
arribar el torn dels precs i preguntes

guadé va proposar arrodonir la jornada

Amb aquesta afirmació Mireia Solà va

en què el públic tenia la paraula. Oca-

programant una conferència sobre un

tocar el nervi del tema que l’ocupava.

sió que va aprofitar, l’exdegà Francesc

tema d’interès general per als fisiote-

Mitjançant una derivació del projecte

Escarmís, present a la sala, per aplaudir

rapeutes: l’activitat física terapèutica

d’identificació de la Cochrane, al llarg

les explicacions de Solà i Pera i per sug-

(AFT). Podeu veure el vídeo de la doble

de la conferència, Solà va identificar i

gerir el visionat d’un vídeo que va pro-

conferència a https://fisiotv.cat

avaluar l’evidència de la pràctica d’ac-

tagonitzar ell en el seu moment i que

tivitat física en el col·lectiu de la gent

lligava amb el tema de les conferències.

Així, a les deu del matí el fisioterapeuta

gran, animant els presents a pujar al

i vocal de la Junta Alfons Mascaró va

carro de l’AFT perquè, amb tot, va afir-

presentar les ponents de la conferència

mar, “ens cal més recerca i més evidèn-

Mireia Solà i Àngels Pera tot destacant,

cies, això sempre”.

d’una banda, “la il·lusió amb què encarem la legislatura”, i de l’altra, entrant

La part d’Àngels Pera portava per títol

ja en matèria, que “cada vegada dispo-

“Eficàcia d’un seguiment telemàtic per

sem de més evidències de l’efectivitat

promoure l’activitat física posttrasplan-

de l’exercici físic terapèutic, com tot se-

tament hematològic (estudi pilot)”.

guit us explicaran la Mireia i l’Àngels”.

Pera hi va presentar un estudi pilot que

Cada vegada hi ha
més evidències de
l’efectivitat de l’exercici
físic terapèutic i cal
seguir avançant en
aquesta direcció
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44a Assemblea Ordinària

Mayte Serrat, tresorera.

Ramon Aiguadé, degà.

Daniel Jiménez, secretari.

El degà Ramon Aiguadé va dir que, seguint la idea que “les oportunitats
no arriben soles, que s’han de cercar”, la Junta que encapçala posarà fil
a l’agulla al llarg de la legislatura però des de ja en quatre grans eixos,
que inclouen objectius envers la societat, envers el col·lectiu, envers les
administracions i envers el propi CFC.
Tot seguit va arribar la pausa pel cafè,

Els quatre grans eixos són els objec-

A banda d’exposar aquesta contundent

per agafar forces per a l’Assemblea.

tius envers la societat (divulgació de la

i engrescadora declaració d’intencions,

La sala estava igualment plena quan

professió i la figura del fisioterapeuta, i

a l’Assemblea també s’hi van presentar

el degà Ramon Aiguadé, la tresorera

projectes de caire social); els objectius

i aprovar els pressupostos per al 2019 i

Mayte Serrat i el secretari Daniel Jimé-

envers el col·lectiu (ajuts a la formació

s’hi va endegar la creació de dues no-

nez van ocupar els seus llocs a l’estrada

i recerca, ajuts socials, reconeixements

ves Seccions Territorials del CFC: la de

i van donar per començada oficialment

col·legials, dignificació de la profes-

l’Alt Urgell i la de les Terres de l’Ebre.

la 44a Assemblea Ordinària del Col·le-

sió, noves assessories i noves tecno-

gi de Fisioterapeutes de Catalunya.

logies); els objectius envers les admi-

Aiguadé va aprofitar l’ocasió per tornar

nistracions (relació amb els diversos

a agrair la bona feina feta per l’ante-

Aiguadé va defensar davant dels col·le-

departaments de la Generalitat, partits

rior Junta de Govern i per insistir que

giats que “les oportunitats no arriben

polítics, sindicats, patronals, CatSa-

la Junta que ell encapçala en recull el

soles, s’han de cercar”, i que és amb

lut, Intercol·legial i CGCF) i els objec-

testimoni i treballarà per fer avançar en-

aquesta idea que la Junta que en-

tius envers el propi CFC (Comissions,

cara més tot el col·lectiu.

capçala es disposa a posar fil a l’agulla

Grups d’Interès i de Treball i Seccions,

al llarg de la legislatura i ja en aquest

promoure la participació, la investiga-

2019, en quatre grans eixos.

ció i el Consell Social).
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ARTICLE CIENTÍFIC

Fisioteràpia neurocognitiva infantil
i aprenentatge motor
Patricia Martín Casas
Fisioterapeuta neurològica i pediàtrica. Experta en Rehabilitació Neurocognitiva (Mètode Perfetti) Professora de la
Facultat d’Infermeria, Fisioteràpia i Podologia de la UCM. Doctora per la UCM.

Resum
Introducció. L’Exercici Terapèutic Cog-

Material i mètode. Mitjançant una

noscitiu (ETC), també denominat Re-

recerca bibliogràfica a les principals

habilitació Neurocognitiva, va iniciar el

bases de dades biosanitàries sobre

seu desenvolupament als anys 70 a Itàlia

desenvolupament infantil i aprenen

a partir de les propostes del professor

tatge motor, s’analitzaran els principals

Perfetti per a adults i de la doctora Puc-

punts clau relacionats amb l’ETC en la

cini per a nens, juntament amb els seus

seva aplicació en la Fisioteràpia infantil.

col·laboradors, i continua evolucionant
actualment gràcies a diferents grups

Discussió i conclusions. L’ETC aplicat

d’estudi en diversos països. A partir de

a la Fisioteràpia infantil adquireix ple

les bases de l’ETC, es proposa una in-

significat i rellevància científica quan

terpretació global de les alteracions del

es posen en relació els seus principis

desenvolupament infantil, basada en

i la seva metodologia amb els últims

l’evidència científica disponible i que

estudis sobre desenvolupament infan-

considera la necessària integració dels

til i aprenentatge motor. La valoració

aspectes sensitius, motors, cognitius i

del nadó o nen des del punt de vista

emotivorrelacionals per a l’adquisició

integral, així com la consideració dels

i transferència dels progressius apre-

factors contextuals, i la realització d’un

nentatges durant el desenvolupament.

plantejament terapèutic que tenint al

La consideració del desenvolupament

nen com a centre considera la família

del nen com un tot indivisible guia la

i a l’entorn educatiu, té plena vigència

seva aplicació en la valoració i tracta-

en la base de la literatura actual. La Fi-

ment en qualsevol alteració del desen-

sioteràpia infantil basada en aquest en-

volupament infantil. L’objectiu d’aquest

focament ha demostrat encara un es-

abstract és relacionar els principis i la

càs nivell d’evidència científica pel que

metodologia de l’ETC amb els coneixe-

són necessaris més estudis en aquest

ments actuals sobre el desenvolupa-

camp, però ofereix un plantejament

ment infantil i l’aprenentatge motor.

únic amb interessants possibilitats.
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19

Pla de formació

20

Tortosa

Reus

Jornades

Cursos

Jornada de les Terres de l’Ebre

Introducció al concepte CORE

Cursos

Mobilització del Sistema Nerviós

La fuetada cervical i la cervicàlgia comuna. Les afeccions

Seminaris Tècnics

amb més prevalença de la regió cervical

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

Secció Territorial de les Terres de l’Ebre

Seminaris Tècnics
Tècniques de drenatge de secrecions bronquials
4M (Mulligan, McConnell, McKenzie i Maitland)

16

Secció Territorial de Tarragona

Avaluació diferencial del dolor lumbar, mitjançant
diagnòstic pel símptoma i raonament fisioterapèutic.
Anàlisi de possibles tractaments mitjançant teràpia manual
i exercici terapèutic
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La Seu d’Urgell

Girona

Jornades

Jornades

Jornada Transpirinenca

Jornada de l’Eix Transversal

Seminaris Tècnics

Cursos

Dermatologia per a fisioterapeutes

Fisioteràpia respiratòria de l’adult i gent gran

Secció Territorial de l’Alt Urgell

Igualada

Grup d’Interès de l’Anoia

Secció Territorial de Girona

Complex articular de l’espatlla. L’avaluació i l’exercici
terapèutic en Fisioteràpia
Seminaris Tècnics
Avaluació i tractament de la patologia vestibular
Avaluació diferencial del dolor lumbar, mitjançant

Cursos
Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Semiautomàtica

diagnòstic pel símptoma i raonament fisioterapèutic.
Anàlisi de possibles tractaments mitjançant teràpia manual
i exercici terapèutic
Tècniques ventilatòries en Fisioteràpia respiratòria

Vilanova i la Geltrú
Grup d’Interès del Garraf

Barcelona
Jornades

Seminaris Tècnics

Jornada de Fisioteràpia en Geriatria

Avaluació i tractament de la patologia vestibular

Jornada de Fisioteràpia i Esport

4M (Mulligan, McConnell, McKenzie i Maitland)

Jornada de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica
Cursos

Vilafranca del Penedès
Grup d’Interès del Penedès
Cursos
Teràpia manual en neuropaties compressives de
l’extremitat superior

Lleida

Secció Territorial de Lleida

Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Semiautomàtica
Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Semiautomàtica
(renovació de l’acreditació)
Fisioteràpia uroginecològica. Postpart i Fisioteràpia de les
disfuncions del sòl pelvià
Abordatge conservador i amb punció seca
de la Síndrome de Dolor Miofascial
Les afeccions neuromusculosquelètiques amb més
prevalença de l’extremitat inferior
Introducció a la Fisioteràpia respiratòria en geriatria
Tractament de Fisioteràpia en les disfuncions anorectals

Cursos

Bases de la Fisioteràpia a la Unitat de Cures Intensives

4M (Mulligan, McConnell, McKenzie i Maitland)

(UCI) i ventilació mecànica
Activitat física terapèutica per a fisioterapeutes
Seminaris Tècnics
Reprogramació abdominal
4M (Mulligan, McConnell, McKenzie i Maitland)
Dermatologia per a fisioterapeutes

Aquesta planificació està subjecta a canvis.
Per a més informació podeu consultar l’apartat web
www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/formacio

Avaluació diferencial del dolor lumbar, mitjançant
diagnòstic pel símptoma i raonament fisioterapèutic.
Anàlisi de possibles tractaments mitjançant teràpia manual
i exercici terapèutic
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Totes les dates de les jornades col·legials del 2019

El 2019 ve carregat de jornades col·le-

talunya perquè “hi ha particularitats del

El 4 d’octubre tindrà lloc la Jornada de

gials arreu del territori amb la nove-

territori que cal tenir presents”.

Fisioteràpia Esportiva, a Barcelona. I

tat de les trobades a Tortosa, la Seu

tancarà l’any, la Jornada de Neuromus-

d’Urgell i Girona. La primera serà pre-

La segona data que cal reservar és el

culoesquelètica, també a la capital ca-

cisament la Jornada Col·legials de les

27 d’abril, en què tindrà lloc la Jornada

talana, el 16 de novembre.

Terres de l’Ebre, a Tortosa, el 6 d’abril.

de Geriatria, a Barcelona. La Jornada
Transpirinenca serà el 15 de juny, a la

També hi ha prevista una jornada

La intenció de la Junta de Govern que

Seu d’Urgell. I el 13 de juliol, serà el

d’acollida als nous col·legiats en una

encapçala el degà Ramon Aiguadé és

moment de la Jornada de l’Eix Trans-

data encara per determinar de la qual

la de continuar apropant la Fisioteràpia

versal, a Girona.

n’informarem puntualment.

i les activitats del Col·legi arreu de Ca-

El Servei d’Orientació Laboral, disponible per als col·legiats que busquen
feina, canvis professionals o emprendre
Amb una trucada. Amb un correu electrònic. Per Skype. O, si cal, amb una
reunió a la pròpia seu del Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya amb
una de les tècniques de l’Àrea de De
senvolupament Professional i Atenció
Col·legial. El Servei d’Orientació Laboral (SOL) continua oferint als col·legiats
recursos per millorar la seva situació
professional, entrar al mercat laboral o
emprendre un projecte propi.
Tant pot ser útil a fisioterapeutes aca-

carrera professional o canviar de rumb,

lèfon 93 207 50 29, del correu electrònic

bats de sortir de la carrera com a pro-

trobarà suport i ajuda en el SOL.

professional@fisioterapeutes.cat o de
manera presencial, a la seu del Col·legi,

fessionals amb anys d’experiència,
qualsevol col·legiat que tingui dubtes o

Realitzeu les vostres consultes al De-

necessiti orientació per arrancar la seva

partament Professional a través del te-

18

amb cita prèvia.
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Culmina el curs d’Activitat Física Terapèutica pensat pel CFC per aprofitar
al màxim el recurs de l’AFT en Fisioteràpia
Sempre i quan estiguem en mans de
professionals sanitaris (com els professionals de la Fisioteràpia) moure’ns és
terapèutic. En aquest sentit, l’activitat
física està esdevenint cada cop més
una teràpia fonamental per abordar
moltes de les patologies que tracten
els fisioterapeutes.
Conscients d’aquesta realitat, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va
concebre fa uns mesos un curs bàsic
d’Activitat Física Terapèutica (AFT), dirigit als col·legiats per fomentar la implementació d’aquesta pràctica en tots els
entorns on es desenvolupa la Fisioteràpia, i que va acabar el mes de gener.
El degà del CFC, Ramon Aiguadé, afirma que tot i haver estat durant anys un
camp bastant oblidat pels fisioterapeu-

Precisament per tot això, es va disse

funcional; el cinquè, de prescripció de

tes a favor de la teràpia manual passiva,

nyar aquest curs, que constava de sis

l’exercici terapèutic i el sisè, era la part

“l’AFT és el present i el futur, ja que és

mòduls amb un total de 46 hores lecti-

pràctica.

una de les pràctiques amb més evidèn-

ves, distribuïdes en 30 hores impartides

cia científica”.

en línia i 16 hores de seminaris pràctics.

Seminaris pràctics que van impartir-se

L’activitat va començar a mitjans de se-

comptant amb la col·laboració, el per-

tembre de 2018.

sonal docent i les instal·lacions del

De mica en mica, cal anar avançant en
l’avaluació i detecció de limitacions en

TecnoCampus de Mataró, la Universi-

les capacitats físiques i funcionals dels

El primer dels sis mòduls de què cons-

tat Rovira i Virgili, la Universitat Ramon

pacients; el disseny i la incorporació

tava el programa era introductori; el

Llull ‘Blanquerna’, la Universitat de Vic

de programes d’exercici terapèutic i

segon tractava dels canvis de com-

i la Universitat de Manresa. De tal ma-

la capacitació dels fisioterapeutes per-

portament en relació a l’activitat físi-

nera que es va mirar de cobrir la major

què incorporin l’AFT com un dels eixos

ca; el tercer, de fisiologia de l’exercici;

part del territori català.

principals dels protocols d’intervenció.

el quart, de l’avaluació de la capacitat
Aiguadé ha insistit també en que la
Junta de Govern del CFC “continuarà
apostant per l’Activitat Física Terapèutica”, mirant d’oferir properament encara més hores de formació en aquest
àmbit, tant a través dels cursos del
Consejo com del propi Col·legi.

gener-febrer 2019 19

NOSALTRES

El CFC crea la Comissió d’Osteopatia
i el Grup de Treball contra l’Intrusisme
Per continuar defensant l’osteopatia

pseudoteràpies i promoure les accions

com una competència de la Fisioterà-

pertinents per mantenir actualitzat el

pia i perseguint l’intrusisme, la Junta de

coneixement en l’àmbit Fisioteràpia-os-

Govern del Col·legi de Fisioterapeutes

teopatia, entre altres.

de Catalunya, tal i com va anunciar a
l’Assemblea General del desembre de

Per la seva banda, els objectius del Grup

2018, ha endegat la creació d’una Co-

de Treball contra l’Intrusisme són donar

missió d’Osteopatia i un Grup de Tre

a conèixer la figura del fisioterapeuta

ball contra l’Intrusisme.

amb totes les seves competències perquè la població pugui saber amb facili-

Els objectius de la Comissió d’Osteo-

tat quan ha de recórrer a aquest profes-

patia són assessorar el CFC en l’àmbit

sional sanitari; assessorar el CFC sobre

de l’exercici de l’osteopatia i defen-

casos d’intrusisme professional d’altres

sar-la com una competència de la Fi-

professions sanitàries i establir col·labo-

sioteràpia; dissenyar material divulgatiu

racions i fomentar sinergies i coneixe-

adreçat a la societat per diferenciar la

ment interdisciplinari.

pràctica basada en l’evidència de les

Publicat el número XVI de la Revista Científica del CFC
Ja està disponible el número XVI de la

Però també hi ha treballs relacionats

Revista Científica del Col·legi de Fisio-

amb el sòl pelvià, la Fisioteràpia mul-

terapeutes de Catalunya, que podeu

timodal, els processos inflamatoris

descarregar-vos gratuïtament a la web i

i l’aprenentatge motor, i fins i tot un

que inclou, com és habitual, articles ori-

amb un títol literalment enigmàtic,

ginals, traduccions, abstracts, consells

‘L’enigma que és l’espatlla’.

Número XVI. Gener 2019

d’experts per fer recerca, resums de
congressos i treballs de finals de grau.

Com sempre la intenció del CFC és
compartir amb els col·legiats no només

Ramon Aiguadé, degà del CFC i res-

una sèrie de textos concebuts amb cri-

ponsable del la Revista Científica, des-

teris científics, sinó les reflexions, inves-

taca a l’editorial, per “especialment

tigacions, conclusions i preguntes fèr

interessants”, els dos articles originals

tils que contenen.

ACTUALITZACIONS
EN FISIOTERÀPIA

d’aquest número: ‘Avaluació del grau
d’habilitat empàtica i síndrome de

En paraules del degà del CFC, “no és en

burnout en professionals de rehabilita-

va que la nostra és una professió sani-

ció funcional domiciliària’ i ‘Efectivitat

tària en constant procés de creixement,

d’un programa de marxa nòrdica per a

i que per tant la recerca i compartir-ne

la millora funcional en pacients adults

els resultats continua sent el camí”.

(40-80 anys) amb malaltia de Parkin-

Descarrega’t la revista científica a:
www.fisioterapeutes.cat/ca/
comunicacio/revista-cientifica/xvi

son. Revisió sistemàtica’.
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El videoconsell de gener ensenya als videojugadors (‘gamers’) com seguir
donant-ho tot als comandaments sense lesionar-se
Simuladors de vol, jocs de guerra, de
velocitat, de plataformes, d’esport o de
ball. I moltes més coses: el ventall és
amplíssim i els aficionats a aquest tipus
de jocs, moltíssims. Per això l’objectiu
del videoconsell de gener de la campanya “12 mesos, 12 consells de salut”,
en què participa el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, és ensenyar a
gaudir d’aquesta afició tot tenint cura

Mireu el videoconsell i compartiu-lo a:

de la salut.

www.fisiotv.cat

El primer consell, per exemple, és que
abans de jugar cal escalfar i estirar una
mica per preparar la musculatura. Tot i
no moure’ns de l’habitació on hi ha la

d’oblidar que estem colpejant l’aire:

cop dins del joc, i així ens evitarem fer-

consola, no deixa de ser una activitat

cal, doncs, evitar els moviments bruscs

nos “mal real”.

física i no s’hi val anar-hi en fred.

i controlar fins on fem arribar cada cop.

Per la mateixa raó, si fem tirades llar-

També serà bo dur calçat adequat per

La campanya ‘12 mesos, 12 consells

no patir cap relliscada.

de salut’ és una iniciativa conjunta del
Col·legi Oficial de Fisioterapeutes del

gues, cal anar parant i deixar els comandaments i reposar la vista i els

Tot plegat, com sempre diem, poden

País Basc, el Col·legi Oficial de Fisiote-

braços una estona. I tenir present que

ser consells de sentit comú però que

rapeutes de Navarra, el Col·legi Oficial

la millor postura per jugar és la que no

mai no està de més posar sobre la

de Fisioterapeutes de la Comunitat

mantenim gaire temps seguit.

taula. Una altra cosa que menciona el

Valenciana, el Col·legi Oficial de Fi-

vídeo, per exemple, és que abans de

sioterapeutes de Galícia, el Col·legi

Una altra cosa que recorda el vídeo és

submergir-nos en la realitat virtual, és

Professional de Fisioterapeutes de la

que en el cas dels jocs que simulen es-

bo fer una ullada a l’entorn i retirar els

Comunitat de Madrid, el Col·legi de Fi-

ports de lluita (de combats cos a cos) o

“objectes reals” que hi hagi en la tra-

sioterapeutes de Cantàbria i el Col·legi

d’impacte (com un de tennis) no hem

jectòria dels moviments que farem un

de Fisioterapeutes de Catalunya.

Descomptes en llibres mèdics i científics interessants per als fisioterapeutes
Estar col·legiat al CFC té els seus avan-

compte) i Paidotribo (30%) i la llibreria

tatges. Com ara gaudir de descomptes

AXON (15%).

en llibres mèdics i científics interessants
per als fisioterapeutes.

Per aprofitar aquests descomptes cal
enviar la comanda al Col·legi al correu

El Col·legi ofereix descomptes per a

electrònic llibreria@fisioterapeutes.cat,

tots els col·legiats d’entre el 15% i el

al fax 93 207 70 22, al correu postal o

30% en la compra de llibres de les edi-

a la Secretaria del CFC (Segle XX, 78,

torials Masson-Elsevier (25% de des-

08032, Barcelona).
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El CFC estrena perfil a la xarxa social professional LinkedIn

Twitter, Facebook, Instagram, YouTube...

lions d’usuaris personals i més de nou

D’aquesta manera el CFC augmenta la

I ara, LinkedIn. El Col·legi de Fisiote-

milions d’empreses, que generaven

seva capacitat d’explicar-se al món i de

rapeutes de Catalunya estrena perfil

uns cent mil articles per setmana. I no

difondre la importància de la Fisioterà-

a la xarxa social professional LinkedIn

només es tracta de la quantitat d’ofer-

pia com a professió sanitària.

(www.linkedin.com/company/colficat)

tes de feina que s’hi troben, sinó de la

amb l’objectiu d’augmentar la difusió

xarxa professional que s’hi crea i els

de les tasques que realitza, compartir

grups de debat que s’hi generen.

articles (consells per cercar feina o crear
una empresa) i explicar la importància

Per tot això, la Junta de Govern ha de-

de la Fisioteràpia per a la salut de la

cidit apostar també per aquesta xarxa

població.

social professional i crear un perfil del

Seguiu el nou perfil
professional del CFC
a LinkedIn!

Col·legi, que gestionarà l’Àrea de De
L’any passat LinkedIn comptava a tot

senvolupament Professional i Atenció

el món amb més de cinc-cents mi-

Col·legial del CFC.

Per oferir alguna cosa relacionada amb la Fisioteràpia o per trobar-la: el
Taulell d’Anuncis del CFC
Locals diversos, professionals amb qui

Potser no caldrà que busqueu un local

associar-vos i tot tipus de materials re-

buit i l’equipeu partint de zero. O pot-

lacionats amb la Fisioteràpia. Compra,

ser necessiteu un estri que algú ja no

venda o lloguer. Al Taulell d’Anuncis

fa servir i us el pot llogar o vendre de

del Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-

segona mà. O potser us cal un soci per

talunya hi podeu trobar o oferir totes

a un centre.

aquestes coses.
Si teniu qualsevol dubte al respecte, po
El personal de l’Àrea de Desenvolupa-

deu escriure un correu electrònic a l’adre

ment Professional i Atenció Col·legial

ça professional@fisioterapeutes.cat.

n’actualitza el contingut cada vegada
que hi entra un nou anunci. Feu-hi un
cop d’ull.
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Què hem de saber dels contractes i els convenis
Un conveni col·lectiu és un acord escrit

i/o castellana (prèvia selecció inicial i

relatiu a les condicions de treball (rela-

en aquells casos que així s’hagi publi-

cions laborals, sous, jornada, descan-

cat). Disposeu del text complet publi-

sos, vacances, capacitació professional,

cat dels convenis col·lectius i les seves

acomiadaments, definició de les cate-

revisions, modificacions, correccions i

gories professionals) i d’ocupació, en-

aclariments, en format PDF. Podeu cer-

tre un empresari i una o més organitza-

car-los amb el número de conveni o pel

cions representatives de treballadors.

nom de l’empresa, així com per sector

La durada dels convenis és variable,

i subsector.

però habitualment acostuma a ser de
quatre anys.

Disposeu del darrer conveni publicat
i/o anteriors. Sobre la situació de vigèn-

No hi ha un únic conveni aplicable

cia o no (àmbit temporal) d’un conveni

a la Fisioteràpia, sinó que depèn de

col·lectiu, poseu-vos en contacte amb

cada lloc de treball. El Departament

la comissió negociadora corresponent

de Treball, Afers Socials i Famílies de

a aquell conveni, atès que és la respec-

la Generalitat de Catalunya dispo-

tiva comissió negociadora la que, en

sa d’un cercador de convenis, en el

cas de dubte, en pot interpretar el seu

qual es pot fer una cerca per sectors:

àmbit temporal.

https://bit.ly/2MQtmPv
Les taules salarials dels convenis indiAquest cercador de convenis col·lec-

quen quina és la retribució mensual

tius disposa dels convenis, acords i

bruta mínima que s’ha de pagar per

pactes, col·lectius estatuaris, publicats

cada categoria professional en funció

al DOGC, als BOP o al BOE, amb inci-

del lloc de treball, per 14 pagues si no

dència a Catalunya, en versió catalana

indiquen el contrari.

Si teniu qualsevol dubte relacionat amb aquest àmbit, podeu
contactar amb la nostra assessoria laboral a:
www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/serveis/assessories/laboral
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Intrusisme, tenir fisioterapeutes als CAP, el dolor i l’activitat física
terapèutica,
són alguns dels temes tractats per la vicesecretària del CFC,
 Y_kjWji
entrevistada al Diari de Tarragona
DIARI DE TARRAGONA
DIUMENGE, 20 DE GENER DE 2019
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Cinta Mestre Enlace del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya en Tarragona

i$0/'*4*05&3"1&65"4&/-04$"1
3&%6$*3°".04-"4-*45"4%&&41&3"u

NORIÁN MUÑOZ
@NorianMu

Mestre es de esas personas que
tienen el don de explicarse con
sencillez. Seguramente esa fue
una de las claves para que alguno
de los vídeos que subió hace un
tiempo con ejercicios para embarazadas superaran el millón de
visitas en YouTube. Recientemente asumió el cargo de vicesecretaria del Col·legi de Fisioterapeutes
de Catalunya. Es el enlace de la
entidad en la demarcación de Tarragona.

;djh[l_ijW
Orgullo ţsio. Nací en Tortosa en 1983, mi pareja
y yo tenemos un niño y otro que viene en camino.
Estoy orgullosísima de mi trabajo porque ayudo a
la gente a recuperar su bienestar. Soy autónoma y
no tengo mucho tiempo libre, pero hago deporte
problema es cuando se publicita
esa actividad como algo terapéutico, como algo para recuperar la
funcionalidad o para quitar el dolor. La formación que tienen no
les prepara para este tipo de tratamientos, eso es competencia del
fisioterapeuta. Nosotros estudiamos una carrera universitaria de
cuatro años, por eso podemos hacer un diagnóstico en fisioterapia
y decidir cuales son los tratamientos más indicados para cada paciente... Y no todos son masajes,
el masaje es una técnica más.

i&MQSPCMFNBOPTPO
RVJFOFTPGSFDFO
NBTBKFT FMQSPCMFNBFT
DVBOEPTFQVCMJDJUBFTB
BDUJWJEBEDPNPBMHP
UFSBQÉVUJDPu

i)BZQFSTPOBTRVF
¿Hay suficientes fisioterapeuBDVEFOQPSEPMPSZTPO
tas en el sistema público de salud?
Y hay más instrusismo.
EPMPSFTRVFDPOVOQPDP
No. De hecho en la atención pri- Sí, nos preocupan los centros que EFBDUJWJEBEGÍTJDB VO
maria
estamos
presentes
y es ofrecen
cursos a personasport
que no i experta en teràpia manual, sòl
“És
clarnoque
ens
preocupa
l’intrusisme.
futur de la Fisioteràpia: la necessitat de
una de nuestras demandas: poder tienen ningún conocimiento sani- QPDPEFEFQPSUF TF
TPMWFOUBSÍBOu
trabajar
en
los
CAP
.
Está
demostario.
Se
engaña
al
alumno
diPer exemple els centres de massatges
pelvià i embaràs, Cinta Mestre és la rescontinuar investigant i treballant l’Actitrado en diversos estudios que ciéndole que podrá hacer tales o 
podríamos mejorar
la calidad
de cuales tratamientos
de fisioterai)BZDBTPTEPOEFFM
o esteticistes
que
n’ofereixen,
sobretot
ponsable
del
canal
de
YouTube
“Ebrevitat Física Terapèutica.
vida de los pacientes, especial- pia pero luego con esa titulación
QSPCMFNBFTRVFOP
mente
los
que
acuden
por
dolor
no
está
preparado,
porque
no
es
quan
es venen com a terapèutics. Els fifisio” (https://bit.ly/2G8ZBc9), on els
musculoesquelético. Muchas ve- legal, porque pueden hacer daño UJFOFOMBDPOEJDJÒOGÍTJDB
ces los médicos se ven atados de a la persona... Y lo otro que nos QBSBFMEFQPSUFRVF
sioterapeutes
estudiem
una
carrera
saseus vídeos amb exercicis per a l’emEntre altres coses que fan interessant
pies y manos porque sólo pueden estamos encontrando es con li- RVJFSFOIBDFS-BHFOUF
recetar medicación analgésica o cenciados en actividad física, que RVFQBTBEFMDFSPBM
nitària
de quatre anys: per això podem
baràs i el postpart han rebut desenes
l’entrevista, Mestre destaca a més que
antiinflamatorios. En cambio el están entrando en el campo teraen atención prima- péutico, algo para lo que no tie- DSPTTçUFTDBSOFEF
Cinta Mestre forma parte de la junta del Col·legi de Fisioterapeutes y
ferfisioterapeuta
un
diagnòstic
en
Fisioteràpia
i
dede
milers
de
visites.
els fisioterapeutes treballen també
MFTJPOFTTÍPTÍu
ria podría reducir mucho las listas nen competencia.
trabaja en Tortosa, FOTO: FABIÁN ACIDRES
de espera.
cidir
el tractament més adequat
perclaro.
a Si siento
Para que quede

amb pacients oncològics, atès que la

¿Y en los hospitales?
¿mejor ir a un fisiotera- ¿Qué es lo que más lleva a la Y supongo que el deporte, es- gente que pasa del cero al crossfit
cada
pacient.
I no tot
són dolor,
massatges”.
Mestregente
explica
a l’entrevista
que una los deportistas
Fisioteràpia
resulta
útil en
de son
a la consulta
del fisiote- pecialmente
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hospitales también
somos
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que al spa?
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sí ola
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d’aquests
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dolor es que
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de
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que
diu
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más dolor.
Habrá que estuveces parece que se envía al un fisioterapeuta que te haga
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ha lavado las
que ofrecen
El más
zado con el crossfit
que es un ejer- que las mujeres tengan que resigenticistas
Ciències
de masajes...
l’Activitat
Física
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i
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cicio bueno pero muy intenso. La narse a sufrir incontinencia.
pocos fisioterapeutas por cada
paciente.
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Reunió de treball, a la Seu d’Urgell, amb la degana del COFA i la Secció
Territorial de l’Alt Urgell
El degà del Col·legi de Fisioterapeutes
de Catalunya (CFC), Ramon Aiguadé,
i la vocal de la Junta de Govern Clara
Bergé s’han reunit aquest dimecres a la
Seu d’Urgell amb la degana del Col·legi
Oficial de Fisioterapeutes d’Andor
ra
(COFA) i amb els membres de la Secció
Territorial de l’Alt Urgell del CFC.
Els representants del COFA i el CFC
han parlat, entre altres coses, del conveni de col·laboració que tenen els

Amb els membres de la Secció Terri-

També s’ha apuntat que la Jornada

dos col·legis; de temes d’homologa-

torial de l’Alt Urgell i amb alguns fisio-

Transpirinenca del proper 15 de juny

cions de títols entre Espanya, Andorra i

terapeutes més de la zona, Aiguadé i

tindrà un caire tècnic i científic al matí, i

França, i de l’organització de la Jornada

Bergé han parlat de l’organització de la

més lúdic, a la tarda.

Transpirinenca del proper 15 de juny.

recent creada Secció.
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Disponible el vídeo de la doble conferència sobre evidència científica
en Activitat Física Terapèutica
No patiu, si no vau poder-hi ser: ho vam
enregistrar en vídeo i el podeu veure a
FisioTV. La idea de la Junta de Govern
en programar una conferència sobre
evidència científica en Activitat Física
Terapèutica, just abans de la 44a Assemblea Ordinària del passat 22 desembre, era aprofitar l’avinentesa i tenir
dues activitats interessants aquell matí,

cardiorespiratòria, en Fisioteràpia en

Per la seva banda, Àngels Pera va ex-

una rere l’altra.

neurologia i en Fisioteràpia en geria-

plicar un estudi pilot que es posarà en

tria) interessava... I no va decebre.

marxa en breu i que permetrà ampliar

I la sala d’actes de la seu del CFC va

el coneixement i l’evidència dels efec-

quedar petita: la doble conferència que

Mitjançant una derivació del projecte

tes positius de l’activitat física com a

impartien les fisioterapeutes Mireia

d’identificació de la Cochrane, Mireia

part del tractament de Fisioteràpia,

Solà (Màster en activitat física terapèu-

Solà ha identificat i avaluat l’evidència

concretament en pacients trasplantats.

tica i Postgrau en abordatge del dolor)

de la pràctica d’activitat física en el

i Àngels Pera (Màster en activitat física

col·lectiu de la gent gran, i va relatar

terapèutica, i Postgrau en Fisioteràpia

l’experiència als presents.

Si us ho vau perdre, podeu recuperar
el vídeo de la doble conferència a:
https://fisiotv.cat

Bona rebuda del Curs d’emprenedoria en Fisioteràpia, a Tortosa
El passat mes de novembre va tenir lloc
a Tortosa el Curs “Emprenedoria en
Fisioteràpia. Com crear i gestionar un
centre privat”, impartit per Joan Carles
Escolà, Mar Frigola i Núria Boladeres
i organitzat per la Secció Territorial de
les Terres de l’Ebre del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
El curs, bonificat per a tots els col·legiats
del CFC, tenia una durada de 20h presencials i 5h de treball no presencial per
preparar un hipotètic pla d’empresa.
En la part d’Escolà es tractava d’aprendre a gestionar un centre privat des

gies de màrqueting per arribar al major

Hi van assistir una quinzena de per-

de diferents vessants (estudi de mer-

número de clients i conservar-los i tam-

sones interessades en descobrir com

cat, gestió econòmica, pla de mercat.

bé per impulsar el negoci a través de

crear, impulsar i mantenir viu un centre

Frigola i Boladeres van donar estratè-

les xarxes socials.

privat de Fisioteràpia.
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Èxit del Curs de Fisioteràpia vestibular, a Tarragona

Els passats dissabte 15 i diumenge 16

d’origen central i perifèric (vertigen

Crucci va ensenyar també les pautes

de desembre va tenir lloc a Tarragona

posicional paroxístic benigne, VPPB i/o

necessàries perquè els fisioterapeutes

el Curs de Fisioteràpia vestibular, im-

hipofunció vestibular), així com mostrar

puguin configurar un pla d’exercicis per

partit pel fisioterapeuta Santiago Cruc-

el tractament adient en cada cas.

als pacients que necessiten de rehabili-

ci i organitzat per la Secció Territorial

tació vestibular.

tarragonina del Col·legi de Fisiotera-

Santiago Crucci és llicenciat en Cine-

peutes de Catalunya.

siologia i Fisiatria per la Universitat de

Era un curs bonificat pel CFC i van as-

Buenos Aires, docent del Màster de

sistir-hi una vintena de col·legiats.

L’objectiu era donar a conèixer l’anato-

Posturologia de la Universitat de Barce-

mia i fisiologia del sistema vestibular i

lona i especialista en el tractament dels

La Secció Territorial de Tarragona va-

ensenyar a realitzar una valoració bàsi-

trastorns del sistema vestibular, amb

lora molt positivament la capacitat

ca (nistagmes, reflexos i tests validats)

més de 20 anys d’experiència.

formativa de Crucci així com l’aprofita-

per poder discernir entre patologia

ment per part dels assistents.

Col·loqui sobre marxa nòrdica i torronada abans de Festes, a Lleida
El dijous 13 de desembre va tenir lloc a

La Secció lleidatana va decantar-se per

l’Aula Magna de la Universitat de Lleida

aquest tema després de l’èxit de l’últim

(UdL) la VI Torronada-Col·loqui organit-

DiFT, que va consistir en una ruta d’ini-

zada un any més per la Secció Territo-

ciació a la marxa nòrdica tot donant

rial de Lleida del CFC.

la volta a l’estany de Sant Llorenç de
Montgai.

El col·loqui va anar a càrrec d’en Carles
Tersa, diplomat en Fisioteràpia i llicen-

Un cop acabat el col·loqui tots els assis-

ciat en CAFE i va tractar sobre “Els be-

tents van gaudir d’un pica-pica la cire-

neficis de la marxa nòrdica com a eina

reta del qual van ser els torrons d’Agra-

d’exercici terapèutic”.

munt. Van brindar per un 2019 ple de
salut i Fisioteràpia.
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QUI ÉS QUI

Eva Pascual
Coordinadora de la Comissió de Fisioteràpia respiratòria
Qui soc?

meu hospital, a la sala de reanimació
de quiròfan, a la planta de pacients

Soc l’Eva Pascual, visc a Cornellà de Llo-

amb patologia cardíaca i respiratòria i

bregat, ciutat molt propera a Barcelona

a la planta de cirurgia. Aquí lluito cada

i treballo com a fisioterapeuta respira-

dia per, entre d´altres coses, ajudar els

tòria a l´Hospital del Mar, situat al barri

meus pacients a respirar sense l’ajuda

mariner de la Barceloneta.

d´un ventilador, mantenir els seus pulmons lliures de secrecions i iniciar amb

Des de ben jove he sabut que el que a

ells una mobilització el més primerenca

mi m´omple realment és ajudar els al-

possible per tal d´evitar els problemes

tres i, per tant, dedicar-me a la sanitat

que es deriven dels períodes de llarg

era per a mi una opció molt interessant.

enllitament.

Vaig començar a estudiar Fisioteràpia,
com molts de nosaltres, sense saber

Entreno diàriament un grup de pacients

ben bé de què es tractava, més enllà

amb patologia cardíaca i/o respiratòria

d’allò que pogués haver vist en algun

i formo part també de la Ruta MPOC

encoratjar tothom a fer-nos propostes

documental sobre un centre de reha-

del Litoral Mar i del Grup de Recerca

de formació en allò en què estiguin

bilitació neurològica o de l’experiència

en rehabilitació del Parc de Salut Mar,

interessats/es si és dins de l’àrea de la

que algun amic m’hagués explicat. Així

espai on col·laboro en diferents estudis

Fisioteràpia cardiorespiratòria.

em vaig sentir atreta i avui sé que no

i treballs.

em vaig equivocar, perquè la sensa-

Vull endinsar-me més en la investiga-

ció d’il·lusió, alegria i orgull que sento

Una altra de les meves passions profes-

ció. Penso que els fisioterapeutes hem

cada vegada que abraço un dels pa-

sionals és la docència, ja que m´encan-

de demostrar científicament allò que ja

cients amb els que em trobo caminant

ta compartir el que sé, tant si és molt

sabem, que les complicacions que els

pel passadís, sabent que l’he tractat

com si és poc, amb tothom que vulgui

nostres pacients pateixen i els dies d’es-

junt amb la resta de professionals de

escoltar-me. He estat professora al grau

tada es redueixen si tenim un número

l’UCI, és quelcom que no puc explicar.

de Fisioteràpia de la UAB impartint l´as-

adequat de professionals treballant en

Vaig estudiar Fisioteràpia entre el 1995

signatura de Fisioteràpia en Geriatria

els hospitals per tal de dur a terme un

i el 1998, any en què vaig començar a

durant 4 anys, un altre any com a pro-

tractament de rehabilitació útil.

treballar tot just enllestint la diploma-

fessora de l´assignatura de Fisioteràpia

tura. Des d’aleshores no he deixat de

respiratòria a la UIC i actualment impar-

En aquest sentit vull lluitar, en els pro-

formar-me gràcies a nombrosos cursos

teixo cursos de Fisioteràpia respiratòria

pers anys, per fer entendre als qui pu-

de tota dimensió, majoritàriament rela-

en l’adult gran en una empresa de for-

guin fer alguna cosa al respecte, que és

cionats amb patologia respiratòria, es-

mació per a fisioterapeutes.

absolutament necessari que el nombre

sent la formació més important que he
realitzat des de llavors la de Màster en

de fisioterapeutes en els hospitals de
Què vull fer?

Fisioteràpia del Tòrax.

Catalunya i de la resta de l´estat augmenti, sobretot si cerquem donar un

Vull continuar col·laborant a la Comis-

servei de qualitat capaç de reduir les

sió de Fisioteràpia respiratòria com faig

despeses a la sanitat pública i de millo-

des de fa 4 anys, organitzant jornades

rar la qualitat de vida d’aquelles perso-

Actualment porto a terme la meva

i cursos que puguin ésser de l´interès

nes que, sense voler-ho, han hagut de

feina com a fisioterapeuta a l’UCI del

dels nostres col·legiats. Aprofito per

passar una temporada en un hospital.

Què faig?
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SCBF

Fisioteràpia, ciència, treball en equip
i humilitat, això és la SCBF
Comencem el 2019 amb molta energia

Per primera vegada en tot el territo-

i ganes d’ampliar els nostres coneixe-

ri espanyol, els dies 25 de maig i 1 de

ments. Des de la ciència, la recerca i el

juny, podrem gaudir del Curs d’afàsia

rigor hem preparat amb molta il·lusió

“Introducció al llenguatge per als fi-

8 març

un gran ventall d’activitats que desit-

sioterapeutes: com comunicar-se amb

II Jornada Geriatria

gem compartir amb vosaltres.

el pacient afàsic durant el tractament
de Fisioteràpia” impartit per Roberta

Programa d’activitats 2019

5 abril

Taller Amputats

Durant el mes de febrer hem col·labo-

Ghedina. En ell aprendrem a reconèixer

rat, com a Societat, amb el BKAM, un

i identificar les xarxes neuronals del

17 maig

dels esdeveniments més importants de

llenguatge i relacionar-les amb les ba-

I Jornada Neurologia

la teràpia de genoll.

ses neuronals de l’acció; descriurem el
desenvolupament de les capacitats co-

25 maig i 1 juny

Curs Afàsia

El mes de març comencem amb la II

municatives de l’infant quan encara no

Jornada de Fisioteràpia en Geriatria,

ha adquirit el llenguatge; classificarem

31 maig

que estarà formada per tres grans tau-

els diferents tipus d’afàsia i explicarem

II Jornada Traumatologia

les. La primera ens introduirà a l’onco-

les manifestacions clíniques; debatrem

geriatria; la segona aprofundirà en com

i valorarem les capacitats comunicati-

la sarcopènia influeix en la rehabilitació

ves presents en el pacient després d’un

dels pacients grans i els beneficis que

ictus, i aplicarem els coneixements

aporta el treball de força en aquesta

teòrics sobre la comunicació i el llen-

població; la tercera parlarà sobre les

guatge a la intervenció en Fisioteràpia.

eines d’abordatge del pacient geriàtric
segons el seu grau de dependència, fi-

Curs Fisioteràpia Respiratòria
2 octubre

V Jornada Interuniversitària
25 octubre

V Jornada Medicina de l’esport
T’hi esperem!
25 novembre

nalitzant amb les ajudes tècniques i la
seva utilització.

27 i 29 setembre

A la Societat no descansem i estem a

Congrés

punt de començar a preparar el nostre
A l’abril, com a novetat, realitzarem

XV Congrés. Us convidem a seguir les

un Taller d’amputats on aprendrem

nostres xarxes socials per anar desco-

els diferents nivells d’amputació i el

brint més novetats.

Si vols fer-te soci o més informa-

seu pronòstic funcional, coneixerem el

ció sobre el que fa la Societat,

temps i el tractament en cada fase del

ens pots trobar a la nostra pàgi-

procés, diferenciarem entre síndrome
del membre fantasma/dolor neuropàtic/neuroma del monyó i coneixerem el
seu abordatge. Durant la part pràctica
comptarem amb pacients reals i adquirirem destresa en la realització de l’embenat del monyó; aprendrem la correcta col·locació dels diferents sistemes de
suspensió i encaixos; i coneixerem les
fases de la marxa en el pacient amputat

Fem créixer
la nostra
professió!
Continuem
sumant junts.

na web i seguir-nos a les xarxes
socials:

 www.scfisioterapia.cat
 SocietatCientificaDeFisioterapia
 @SCBF_Scientific
 @scbfscientifica

i la seva reeducació.
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CLUB CFC

El Club CFC
viatja 10 dies
al Nepal!
Dates: 20 -29 d’agost del 2019
Dia 1

pectaculars de les muntanyes. Tindrem

Dia 8

Barcelona - Istanbul - Katmandú

la possibilitat d’organitzar un trekking

Parc Nacional de Chitwan

A les 9.00 h presentació a l’aeroport

adaptat a l’estat físic de la majoria dels

Farem un safari en jeep i elefants, un

d’El Prat amb destinació Katmandú, la

viatgers. També visitarem Bhaktapur,

passeig per la selva, navegarem en pi-

capital del Nepal.

una increïble ciutat medieval.

ragua...

Dia 2

Dia 5

Dia 9

Katmandú

Katmandú - Pokhara

Chitwan - Katmandú

Visitarem l’stupa de Boudhanath ano-

Pokhara és un lloc de gran bellesa na-

Temps lliure i nit plena de sorpreses.

menada també del ‘desig’ o ‘compli-

tural, en la qual la majestuositat dels

ment’ (diuen que si hi reses al davant,

pics de l’Himàlaia creen un ambient de

Dia 10

el teu desig es complirà), on serem

pau i màgia.

Katmandú - Istanbul - Barcelona

acollits per monjos tibetans i podrem

Arribada prevista a l’aeroport d’El Prat

interactuar amb ells.

Dia 6

La plaça Durbar és el lloc on se situa

Pokhara

l’antic Palau Reial i es troba envoltada

Coneixerem Davi’s Falls, uns impo-

temples hinduistes. Muntarem en uns

nents salts d’aigua i continuarem en

divertits rickshaws i gaudirem d’una

contacte amb la natura visitant el con-

estona lliure al barri de Thamel, enclau

gost del riu Seti.

hippie dels anys 70, que ara s’ha con-

A la tarda, gaudirem d’un passeig en

vertit en bohemi i motxiller.

vaixell pel llac Phewa.

Dia 3

Dia 7

Katmandú - Patan - Pasupatinah

Pokhara – Parc Nacional de Chitwan

Dia per conèixer el temple de Swayam-

Visitarem el Parc de Chitwan, que sig-

bhunath, també conegut amb el nom

nifica “el cor de la selva”, on habiten

clubcfc@fisioterapeutes.cat

del temple dels Micos, i Patan, una de

espècies en perill d’extinció com el

93 207 50 29 Ext. 1115

les tres ciutats més importants de la vall

tigre de Bengala, el gran rinoceront

de Katmandú, on visitarem el centre

d’una banya, el dofí del Ganges, l’ele-

d’acollida d’Amics del Nepal. Abans de

fant salvatge asiàtic i molts més.

a les 17.35 h.

Viatge per a
fisioterapeutes
i acompanyants

Places limitades
Més informació:

tornar passarem per Pasupatinath, lloc
sagrat a la riba del riu Baghmati on es
fan les cremacions dels difunts.
Dia 4
Katmandú - Nagarkot - Bhaktapur
Nagarkot és un poble ubicat en ple
Himàlaia que ens regalarà unes vistes es-
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L’Associació Amics del Nepal

El Nepal és un dels països més bells,

Els Amics del Nepal és una organitza-

Amics del Nepal també ajuda els joves

més alts i alhora més pobres del plane-

ció no governamental de desenvolupa-

a introduir-se al mercat laboral, amb un

ta, que l’abril del 2015 va patir un terri-

ment, sense ànim de lucre, fundada el

programa que, alhora, mira de sensibi-

ble terratrèmol que va deixar un rastre

1995, que ajuda infants, joves i dones

litzar-los i de fer-los responsables del

desolador i milions de persones afec-

amb projectes de cooperació i progra-

desenvolupament del seu país.

tades. L’ajuda internacional va arribar,

mes de suport que miren de garantir

però no va ser suficient. Massa devas-

llars, educació i salut.

tació. El país que visitarem s’està refent
molt a poc a poc.

També treballa per alfabetitzar les dones i té en marxa un Programa de Salut

Tots els fisioterapeutes o acompa

que fa revisions periòdiques i mira de

nyants que ho desitgin podran ajudar

cobrir els tractaments que calgui, tenint

Per això és tant important la tasca que

aquestes criatures, portant-los roba

en compte la manca d’assistència sani-

realitzen ONG com els Amics del Ne-

o qualsevol altre objecte de primera

tària pública i gratuïta.

pal, amb qui el CFC ha signat un conve-

necessitat. Fins i tot donant qualsevol

ni de col·laboració per a aquest estiu.

quantitat econòmica. Sempre de ma-

Per últim, però no menys important,

nera voluntària. I comptant amb l’as-

també s’ajuda a la reconstrucció d’Awa-

Ens acostarem a una realitat crua i difí-

sessorament i orientació d’Amics del

suka, després del gran terratrèmol, tot

cil: ser infant i sobretot ser nena enmig

Nepal, que fa anys que són al terreny i

conscienciant els habitants de la neces-

d’un entorn tan hostil pot deixar mar-

coneixen les necessitats.

sitat de construir llars de forma segura.

ques molt profundes.
A banda de tenir cura de nens i nenes
De la mà d’Amics del Nepal, coneixe-

orfes i fills de famílies molt pobres,

rem aquesta situació. Concretament,
visitarem el centre d’acollida de Patan,

Més informació a www.amicsnepal.org

un dels quatre que l’organització té al

Facebook: www.facebook.com/amicsdelnepal

país, que atén nenes i nens orfes i fills
de famílies amb pocs recursos.

Instagram: www.instagram.com/amicsnepal
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NO ET DESCONNECTIS!
Rep tota la informació del Col·legi al teu correu electrònic

SUBSCRIU-TE
a les llistes de distribució

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

