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Un compte Pensat per tal que els autònoms, els comerços,
els despatxos professionals i les petites empreses es facin
grans.

Compte Expansió
Negocis Plus PRO
Bonifiquem la seva quota de
col·legiat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fins a

10% 0 20€ Gratis+ + +
de la seva quota comissions d’administració bonificació de l’1% fins a 20€ Servei Kelvin Retail, informació
de col·legiat i manteniment.1 bruts al mes en l’emissió de sobre el comportament
màxim nòmines i assegurances del seu negoci.3.
50 €/anuals.* socials, abonament efectiu a

partir del 3r mes.2

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

Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu 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. Rendibilitat 0% TAE.
2. Si domicilia conjuntament l’emissió de nòmines i assegurances socials i, a més, fa un mínim d’una operació mensual amb la targeta de crèdit vinculada al compte, li bonifiquem l’1%
amb un màxim de 20 € bruts/mes. La bonificació s’aplicarà a partir del tercer mes de l’obertura del compte. El primer abonament de la bonificació es farà durant el quart mes des de
l’obertura del compte i es calcularà sobre la base dels càrrecs del tercer mes efectuats en concepte de nòmines i assegurances socials. Els processos de revisió/bonificació següents es
duran a terme mensualment.
3. Disposarà d’un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del seu comerç, els seus clients i el seu sector per ajudar-lo en la presa de decisions. També li oferim el
TPV en condicions preferents.

Les excel·lents condicions esmentades del Compte Expansió Negocis Plus PRO es mantindran mentre es compleixi l’únic requisit d’ingressar un mínim de 3.000 euros/mensuals (se
n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Si el segon mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el
Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte Professional. Oferta vàlida des de desembre de 2018.

sabadellprofessional.com
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Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

risc.

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.
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OPINIÓ

Dediquem aquest número del Noticiari 

a l’Observatori de Gènere, una proposta 

que ens va arribar mentre preparàvem 

la nostra candidatura al Col·legi durant 

el mes de maig del 2018. Va ser abans 

que naixés el moviment #MeTooFisio, 

on centenars de dones fisioterapeutes 

van compartir, a través de la xarxa social 

Twitter, experiències desagradables vis-

cudes en diferents entorns, que anaven 

des d’episodis d’assetjament verbal o 

físic fins a comentaris masclistes per part 

de clients, companys, caps o professors, 

passant per molts diversos exemples de 

discriminació de gènere.

Posem fil a l’agulla per produir canvis. I 

no pararem. Cal educar i treballar per la 

igualtat de gènere i contra tot tipus de 

discriminació o agressió, verbal o física, a 

les dones. I cal que tothom s’hi posi: des 

de les institucions que ens governen fins 

als pares i mares a casa, passant pel pro-

fessorat d’escoles, instituts i universitats i 

per tots els professionals de l’àmbit de la 

Fisioteràpia, empresaris i treballadors, i, 

per descomptat, el propi Col·legi.

És en aquest sentit que ara hem creat i 

presentem l’Observatori de Gènere del 

CFC, al qual dediquem aquest número del 

nostre Noticiari, entrevistant la seva res-

ponsable, Yolanda Castellano, i explicant 

fil per randa en un reportatge quina serà 

exactament la funció d’aquest Observa-

tori. Ens cal més educació, més formació i 

ser conscients que els temps, per sort, han 

canviat. Entre totes i tots, ens en sortirem.

L’Observatori de Gènere del CFC és molt 

més que un òrgan assessor que ajudarà 

el Col·legi a lluitar contra la desigualtat 

de gènere, l’assetjament i la discrimina-

ció. Vetllarà en tot moment per garantir 

una igualtat efectiva entre dones i ho-

mes, oferirà assessorament, atendrà de 

forma personalitzada i confidencial a qui 

ho sol·liciti...  I ens ajudarà a fer tota la 

pedagogia necessària per sensibilitzar 

sobre aquesta problemàtica que afecta 

especialment el nostre col·lectiu. 

No serà fàcil, però us puc ben assegurar 

que tota la Junta hi està compromesa i 

que no defallirem.

Ja tenim Observatori 
de Gènere
Ramon Aiguadé, degà

Ens cal més educació, 
més formació i ser 
conscients que els 
temps, per sort, han 
canviat. L’Observatori 
de Gènere ens ajudarà 
a lluitar contra la 
desigualtat de gènere, 
l’assetjament i la 
discriminació. Entre 
totes i tots, ens en 
sortirem
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EL TEMA DEL MESEL TEMA DEL MES

Un Observatori de Gènere per 
vetllar per la igualtat
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Des del primer moment, la Junta de 

Govern que encapçala el degà Ramon 

Aiguadé ho va tenir molt clar: el tema de 

la igualtat de gènere era prioritari. Per 

aquest motiu, la creació d’un Observa-

tori de Gènere propi ha estat una de les 

primeres mesures que han implementat.

“És un tema que preocupa al col·lectiu 

dels fisioterapeutes, tant a elles com 

a ells. I d’ençà de l’esclat l’any passat 

del moviment #MeToo, amb l’etiqueta 

#MeTooFisio, ens va quedar molt clar 

que calia posar-se les piles el més aviat 

possible”, diu el degà. 

L’etiqueta #MeTooFisio va servir per-

què el passat mes d’octubre centenars 

de dones fisioterapeutes d’arreu de 

l’estat denunciessin, a través de la xar-

xa social Twitter, casos d’assetjament 

verbal o físic que havien patit de mans 

de clients, companys, caps o profes-

sors, i casos de discriminació de gène-

re; experiències, per tant, que anaven 

des dels temps de la universitat fins a la 

vida professional. 

El Col·legi de 
Fisioterapeutes de 
Catalunya (CFC) 
crea el seu propi 
Observatori de Gènere 
(OG) per vetllar contra 
la discriminació i per la 
igualtat de gènere

març-abril 2019  7



EL TEMA DEL MES

L’OG del CFC s’ha articulat com un 

òrgan assessor que ajudarà el Col·legi 

a lluitar contra la desigualtat de gène-

re, l’assetjament i la discriminació, tot 

vetllant per garantir una igualtat efec-

tiva entre dones i homes, i fent tota la 

pedagogia necessària per sensibilitzar 

sobre aquesta problemàtica.

En aquest sentit, la primera mesura 

que durà a terme l’OG és recollir da-

des a través d’una enquesta per valorar 

la situació del col·lectiu en relació a la 

desigualtat de gènere, per la qual cosa 

serà necessària la col·laboració de to-

tes les col·legiades i col·legiats.

“Fins ara, el CFC tenia a l’abast de les 

col·legiades i els col·legiats una asses-

soria jurídica, gratuïta i anònima, que 

orientava i fins i tot acompanyava, si calia 

posar denúncia. És un servei que funcio-

na i que mantenim”, explica Aiguadé.

“Però arribats a cert punt vam ser cons-

cients que calia anar encara més enllà i 

donar un servei més específic, i per això 

vam decidir fer el pas i crear l’Observa-

tori de Gènere”, afegeix el degà.

És amb aquest esperit que la Junta de 

Govern, formada (no està de més re-

cordar-ho) per sis homes i sis dones, va 

decidir encarrilar la creació de l’Obser-

vatori de Gènere de CFC, que:

• Treballa per una igualtat efectiva 

de gènere entres totes i tots els 

fisioterapeutes.

• Fa visible i sensibilitza sobre les di-

ferents formes de desigualtat. 

• Detecta problemes en aquest sen-

tit, dona respostes, discuteix i ana-

litza polítiques d’igualtat.

• Promociona la perspectiva de gè-

nere en continguts docents i de 

recerca.

• Potencia una representació equi-

librada de gènere en els diferents 

òrgans, institucions i nivells de pre-

sa de decisions.

“El CFC representa un col·lectiu de més 

de 10.000 persones i ha de vetllar per la 

igualtat de drets i oportunitats de totes 

elles. La creació d’un Observatori de 

Gènere era una necessitat i, per tant, la 

decisió de la Junta de Govern de crear-

lo és molt positiva i valenta i no fa altra 

cosa que adaptar el Col·legi a les noves 

realitats i necessitats tant sanitàries com 

socials”, explica la fisioterapeuta i asses-

sora de l’OG, Yolanda Castellano (a qui 

entrevistem en aquest mateix Noticiari).

La Junta de Govern es va posar en mans 

d’aquesta col·legiada que, a banda de 

ser fisioterapeuta, té el Màster Oficial 

Interuniversitari d’Estudis de Dones, 

Gènere i Ciutadania de la UB. Caste-

llano, per la seva banda, hi va veure 

l’oportunitat ideal per treballar per la 

igualtat de gènere dins del col·lectiu.

Un òrgan assessor
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El marc legal d’aquest OG és la Llei 

d’Igualtat efectiva de dones i homes de 

la Generalitat de Catalunya, l’objectiu 

de la qual és establir i regular els me-

canismes i els recursos per fer efectiu 

el dret a la igualtat i la no-discrimina-

ció per raó de sexe; promocionar la 

perspectiva de gènere en els contin-

Per combatre la desigualtat de gènere, 

abans cal identificar-la, i per això una de 

les primeres mesures de l’Observatori de 

Gènere del CFC és fer extensible una en-

questa a totes les col·legiades i col·legiats.

Es tracta d’una sèrie de preguntes que 

es poden contestar en menys de cinc 

minuts, des de qualsevol dispositiu 

amb accés a internet, amb què l’OG 

mesurarà el grau de coneixement de 

cadascú sobre igualtat de gènere i, al-

hora, podrà començar a detectar possi-

bles desigualtats.

Per aconseguir l’equitat desitjada dins 

del col·lectiu de la Fisioteràpia, des del 

guts d’ensenyament i recerca; elabo-

rar propostes per un ús no sexista del 

llenguatge acadèmic i clínic; proposar 

formacions sobre Salut i Gènere; po-

tenciar una representació equilibrada 

de gènere en els diferents òrgans, ins-

titucions i nivell de presa de decisions i 

erradicar el “sostre de vidre”.

CFC us convidem no només a respon-

dre l’enquesta sinó a fer-la córrer entre 

les companyes i companys de profes-

Com no podia ser d’una altra mane-

ra, l’OG estarà també obert a escoltar 

qualsevol proposta de les col·legia-

des i col·legiats que pugui ajudar a 

millorar la situació. Com diu el degà, 

“la creació d’aquest Observatori de 

Gènere era cosa nostra i així ho hem 

fet. Però plantar cara a la xacra del 

masclisme i la discriminació és cosa 

de tots, per això esperem la col·la-

boració de tothom: entre tots i totes, 

podrem”. Podeu contactar amb l’OG 

del CFC a través del correu electrònic:  

genere@fisioterapeutes.cat

Trobareu l’enquesta de l’OG a la web del Col·legi, a l’apartat:  
www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/serveis/genere

El marc legal de l’OG

Una enquesta per mesurar el grau de coneixement del 
col·lectiu sobre la desigualtat de gènere

Us escoltem, parleu-nos

sió. Com més àmplia sigui la mostra re-

collida més acurat serà el resultat i més 

fruits en traurem.

març-abril 2019  9
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PERSONATGE

La col·legiada Yolanda Castellano 
(Badalona, 1974) té molt clar que 
una batalla que cal lliurar anant a 
totes és la de la igualtat de gènere, 
contra tot tipus de discriminació. 
Entre altres coses, Castellano és gra-
duada en Fisioteràpia i té el Màster 
Oficial Interuniversitari d’Estudis 
de Dones, Gènere i Ciutadania de 
la UB. Treballa de professora asso-
ciada del Grau en Fisioteràpia de 
la UAB i al Centre de Fisioteràpia 
Acros de Badalona.

Era, per tant, una candidata idònia 
per ser assessora de l’Observatori de 
Gènere (OG), que la Junta de Go-
vern del Col·legi de Fisioterapeu-
tes de Catalunya (CFC) ha decidit 
crear, conscient que vetllar aquest 
tema és feina de tots. En aquest nú-
mero del Noticiari hem parlat amb 
Castellano per conèixer més detalls 
de l’OG i perquè ens expliqui exac-
tament com funcionarà.

“Tenim molta feina a fer. Falta informació, 
pedagogia i fer visible la problemàtica  
de la desigualtat”

Yolanda Castellano
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Com n’era, de necessari, aquest Ob-

servatori de Gènere?

Actualment, la igualtat de gènere és 

una de les prioritats de l’agenda polí-

tica i social de les entitats i organismes 

oficials. El CFC representa un col·lec-

tiu de més de 10.000 persones i ha de 

vetllar per la igualtat de drets i oportu-

nitats de totes les col·legiades i col·le-

giats. Per tant, la creació d’un Obser-

vatori de Gènere dins del Col·legi era 

una necessitat per dotar de l’equitat 

que requereix una professió sanitària 

justa i avançada. La decisió de la Junta 

de Govern de crear-lo és molt positiva i 

valenta, i adapta el Col·legi a les noves 

realitats i necessitats sanitàries i socials. 

Què farà exactament, l’OG del CFC? 

Quin serà el seu àmbit?

En primer lloc, es tracta de recollir da-

des i de rebre el màxim d’informació 

de les col·legiades i els col·legiats per 

fer una anàlisi de la realitat actual so-

bre la igualtat i equitat de gènere. A 

partir de la recollida de dades, fixarem 

uns objectius que apoderin i afavorei-

xin una igualtat real. Bàsicament tenim 

tres pilars sobre els quals treballar: fer 

visibles i sensibilitzar sobre les dife-

rents formes de desigualtat; detectar 

situacions i proporcionar assessora-

ment davant incidències que qüestio-

nin la igualtat de gènere i promocionar 

la perspectiva de gènere en la recerca i 

en l’ensenyament.

Com vas viure l’explosió fa uns mesos 

del hashtag #MeTooFisio?

Em va permetre constatar que les 

situacions d’assetjament estan tan 

normalitzades, que no només no són 

visibles sinó que no es verbalitzen ni 

es denuncien. Recordo que amb un 

grup de companyes de feina ho vam 

comentar en un sopar i, pensant en els 

nostres anys d’exercici professional, 

totes havíem passat en algun moment 

per una situació d’assetjament per part 

d’algun pacient, i cap de nosaltres ho 

havia denunciat.

En quin punt creus que som, ara ma-

teix, com a col·lectiu, en aquesta pro-

blemàtica?

Tot i que el moviment #MeTooFisio ha 

donat una gran empenta al tema, en-

cara tenim molta feina a fer. Falta mol-

ta informació, pedagogia, i fer visible la 

problemàtica.

Què cal fer i en quins àmbits per erra-

dicar tot aquest masclisme?

La base està en l’educació. Tot canvi 

important requereix informació i for-

mació. L’educació ha d’anar dirigida a 

tots els gèneres. La dona s’educa per-

què vagi amb compte i tingui sempre 

cura de les situacions de risc. Quan 

som petites, per exemple, sempre ens 

aconsellen “no caminar soles” i quan 

som grans ens animen a “denunciar 

situacions d’assetjament”. Però l’ho-

me també hauria de rebre educació 

en aquest sentit: perquè deixi “cami-

nar soles a les nenes” i perquè “res-

pecti les dones i denunciï tota situació 

d’assetjament”.

Què li diries a una fisioterapeuta que 

es trobi en una d’aquesta situacions? 

Com pot ajudar-la l’OG?

En primer lloc, que s’han de verbalitzar. 

Perquè tot el que no es diu, no exis-

teix. L’Observatori de Gènere del CFC 

donarà suport, assessorament i acom-

panyament a qualsevol persona que 

pateixi assetjament. L’Observatori po-

drà arribar fins i tot a denunciar si cal, 

però sempre respectant la decisió de 

la víctima.
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La millor manera de donar-nos a conèixer continua sent el boca-orella 
dels pacients satisfets, això no ha canviat, però som al segle XXI i tenim 
noves eines per explicar qui som i què fem. Obrir un perfil a Twitter, 
Facebook o Instagram és gratis i fàcil, i ens ajudarà a donar visibilitat  
al nostre centre. Però també podem impartir cursos o conferències,  
o participar en programes de ràdio: hi ha tot un món de possibilitats,  
que tot seguit us expliquem. 

Divulgar la Fisioteràpia per 
terra, mar i aire

A FONS
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Hi ha una frase que ha calat a la societat 

i que és mig certa: si no ets a les xarxes 

socials no existeixes. Hi sou vosaltres 

o el vostre centre, com a professionals 

de la Fisioteràpia? Teniu perfil a Twitter? 

Pengeu fotos a Instagram? Compartiu 

experiències a Facebook? La frase és 

mig certa, dèiem, perquè no és obligat 

ser-hi per existir, però ajuda.

I és que com diu el fisioterapeuta Adrià 

Solís, del centre Fisiocorp de Vilafran-

ca del Penedès (fisiocorpgroup.com), 

“les xarxes socials són importants, 

però encara ho són més les relacions 

personals”. Té raó: la millor manera de 

donar-nos a conèixer són els pacients 

satisfets, però cal adaptar-se als temps 

i les xarxes socials poden ajudar-nos a 

connectar amb nous pacients. Solís és a 

Instagram, per exemple, i també parti-

cipa en un programa de ràdio. 

Quines xarxes 
socials?
Totes les xarxes socials són diferents 

i totes tenen un punt fort que podem 

aprofitar. Segons la fisioterapeuta i 

vocal de la Junta de Govern del CFC 

Clara Bergé, “Twitter és bàsicament un 

entorn professional on fisioterapeutes 

potents comparteixen informació de 

caràcter científic. Instagram és molt 

visual, els seus usuaris són majoritària-

ment joves i, ara mateix, té molt força, 

però costa més de filtrar-hi la informa-

ció de qualitat. En canvi, si ens dirigim 

a persones de més de cinquanta anys, 

Facebook té més resposta”. 

Bergé diu que el seu objectiu, a través de la 

seva pàgina web (planbefisioterapia.com) 

i dels seus perfils a les principals xarxes 

socials, no és tant guanyar pacients com 

compartir, promocionar i divulgar salut 

i Fisioteràpia: “La idea és que allò que 

penjo s’ho puguin fer seu altres centres”. 

Tot va començar, diu, perquè “volia que 

els meus alumnes (de postgrau) tingues-

sin accés a vídeos amb exemples útils per 

iniciar la pràctica del que parlàvem a clas-

se”. Després va passar a compartir-ho 

amb tothom a través de les xarxes i, fi-

nalment, a pensar publicacions dirigides 

directament als pacients.

Mostrar que la 
Fisioteràpia és 
salut
La fisioterapeuta Núria Caballé, del 

Centre Núria Caballé Fisioteràpia i 

Osteopatia de Sant Cugat del Vallès 

(nuriacaballe.com), explica que elles 

també aprofiten per “anar presentant 

professionalment tot l’equip, els àmbits 

d’actuació de cadascú, les activitats i 

també els tractaments que realitzem”. 

Cosa que implica diverses publicacions 

per setmana, a Facebook i Instagram. 

Al seu centre, Caballé també hi fa con-

ferències o tallers de divulgació gra-

tuïts, d’una o dues hores, que tenen 

per objectiu l’educació sanitària i la 

Fisioteràpia preventiva. Hi toca temes 

d’interès general com per exemple els 

beneficis de la marxa nòrdica terapèuti-

ca; com evitar el restrenyiment o el bru-

xisme i com tractar-los, o com ajudar el 

nadó i la mare amb l’osteopatia pedià-

trica i ginecològica, respectivament. 

Del que es tracta, doncs, és de mostrar 

com la Fisioteràpia pot ajudar, fins i tot 

preventivament, a millorar la salut de 

les persones. I de predicar amb l’exem-

ple, a través de vídeos i infografies o 

impartint cursos, el que faci falta men-

tre el missatge arribi.

Solís explica que ells no només són molt 

actius a l’Instagram i tenen una pàgina 

web “fàcil d’entendre i amb bons con-

tinguts”, sinó que també col·laboren 

en un programa a la ràdio de Vilafranca 

del Penedès, on tracten temes de Fisio-

teràpia i salut. El que cal, insisteix Solís, 

és que els fisioterapeutes “mostrem a 

la població què fem exactament: tot el 

que fem, que no només són massat-

ges”. La importància, doncs, d’expli-

car de què som capaços, no només els 

centres sinó tot el col·lectiu.
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A FONS

Bergé treballa sempre “amb missatges 

plens d’idees, però senzills i resumits, 

que ajudin a difondre els nostres co-

neixements teòrics i pràctics”. Per això 

el format també és important. Solís ho 

resumeix: “Es tracta de parlar de temes 

de salut que puguin interessar al públic 

en general i sempre de la manera més 

entenedora possible”.

Així doncs, una foto i un petit text poden 

servir per explicar alguna cosa concreta, 

per anunciar una activitat futura o per re-

cordar quelcom; però per a d’altres temes 

potser serà millor una infografia que il·lus-

tri les idees bàsiques que volem trans-

metre o un vídeo que mostri un exercici 

que els pacients puguin fer-se seu a casa. 

També podem muntar un curs o una pe-

tita conferència. Diverses xarxes socials, 

diversos formats, un món de possibilitats 

i un sol missatge: en mans dels fisiotera-

peutes, la salut està en bones mans.

Missatges curts i entenedors
I no cal estudiar un màster en comunica-

ció digital. Podem parlar del què farem, 

temes d’agenda, per captar l’atenció del 

nostre públic objectiu; podem mostrar 

en directe què estem fent o recordar 

què vam fer l’any passat; podem presen-

tar els professionals que treballen al nos-

tre centre amb una foto i un petit currícu-

lum; podem parlar dels diversos serveis 

que oferim, horaris, promocions... Po-

dem generar els nostres propis contin-

guts o aprofitar els d’altres comptes que 

s’hi dediquen, sempre que els citem.

Sense oblidar que tot plegat només és 

una eina més per donar-nos a conèixer. 

Perquè finalment és la bona feina feta 

al centre, com a professionals sanitaris 

que som, i la satisfacció dels nostres 

pacients, el que ens fa necessaris.

Sis punts clau: 
• Podem ser a Twitter, Facebook, Instagram... A tot arreu o només on creguem necessari.

• Podem generar contingut propi o compartir el d’altres comptes, citant-los.

• Podem impartir cursos o conferències al públic en general per explicar com pot ajuda la Fisioteràpia,  

fins i tot preventivament.

• Es tracta d’explicar qui som i què fem, amb missatges senzills i entenedors.

• Som una professió sanitària, tot el que fem ha d’anar encaminat a millorar la salut de les persones.

• La millor xarxa social és el boca-orella, però estar en línia farà que si ens busquen a internet ens hi trobin.
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ARTICLE CIENTÍFIC

Resum
Introducció: El tractament del càncer de 

mama produeix certes complicacions en 

el membre superior afectat: entre el 21-

30% de les dones presenten restricció 

de la mobilitat, entre el 25-60% pateixen 

dolor a mama i/o membre superior, i el 

77% refereix alteracions de la sensibilitat 

a la mama o el membre superior. Aques-

tes seqüeles poden persistir o fins i tot 

empitjorar després del tractament de 

càncer de mama, sent prou severes com 

per prendre una rellevància significativa 

dins d’aquesta malaltia. El dolor és una 

de les seqüeles més persistents d’estar 

present fins al 60% de les dones així com 

provenir de diferents fonts i cronificar-se. 

La síndrome de dolor crònic que poden 

desenvolupar les dones tractades de 

càncer de mama es denomina persis-

tent pain after breast cancer surgery, i 

ho pateixen entre el 22-65% de les do-

nes. Sol aparèixer a la mama, l’aixella, i 

el membre superior, sent freqüentment 

de característiques neuropàtiques.

Objectiu: Descriure i caracteritzar el do-

lor que pateixen les dones de càncer de 

mama durant i després del tractament 

del càncer de mama; així com presen-

tar l’abordatge fisioterapèutic segons 

la caracterització del dolor i el moment 

d’aparició.

Mètodes: 283 dones diagnosticades i 

tractades de càncer de mama. Es van 

seleccionar dones intervingudes de 

càncer de mama unilateral amb limfa-

denectomia o amb biòpsia del gangli 

sentinella. Totes les dones van ser valo-

rades abans i immediatament després 

(després de 3-5 dies) de la intervenció 

quirúrgica i just abans del tractament fi-

sioterapèutic precoç; després del trac-

tament fisioterapèutic precoç (4 setma-

nes després de la cirurgia); després del 

tractament de radioteràpia i quimio-

teràpia (6 mesos després del tracta-

ment de Fisioteràpia), i 12 i 24 mesos 

després del tractament de Fisioteràpia. 

La valoració de Fisioteràpia buscava 

establir un diagnòstic diferencial en 

El dolor derivat del tractament del  
càncer de mama: caracterització 
i abordatge fisioterapèutic

María Torres Lacomba
Fisioterapeuta. Doctora en Biomedicina per la Universitat d’Alcalà. Actualment professora titular d’universitat, combinant docència 
i assistència, aquesta última principalment relacionada amb la investigació clínica. Coordinadora del grup de recerca del Departa-
ment de Fisioteràpia de la Universidad de Alcalá “Fisioteràpia en els processos de salut de la dona (FPSM) des de l’any 2007.
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relació amb la font primària del dolor. 

La descripció i localització del dolor va 

guiar l’exploració física. Per diagnosti-

car la síndrome de dolor miofascial es 

van seguir els criteris essencials descrits 

per Travell & Simons. Per establir si la 

font primària de dolor era el teixit neu-

ral es va realitzar el test neurodinàmic 

del nervi mitjà (ULNT1); i per determi-

nar si la font primària de dolor era el 

teixit vascular es va realitzar la posada 

en tensió dels vasos limfàtics i venosos 

del membre superior. En tots els casos 

es va considerar font primària del dolor 

al teixit explorat si el dolor reproduït 

durant l’exploració era reconegut per la 

participant com el seu dolor espontani.

Resultats: de les 283 dones, el 58.9% 

van patir dolor en algun moment del 

procés. La localització principal del 

dolor va ser a la cara medial del braç 

afectat. Pel que fa a la caracterització 

del dolor aquest va ser del tipus noci-

ceptiu inflamatori, nociceptiu isquèmic 

i neuropàtic. El 48.9% de les dones van 

presentar dolor nociceptiu inflamato-

ri principalment durant les 5 primeres 

setmanes després de la cirurgia com-

patible amb trombosis limfàtiques su-

perficials. Posteriorment, durant el trac-

tament de radioteràpia i quimioteràpia; 

i principalment després dels 6 mesos 

de la cirurgia i fins als 24 mesos de la 

mateixa, el 52.3% va presentar dolor 

nociceptiu isquèmic compatible amb 

síndrome de dolor miofascial i el 53.8% 

dolor neuropàtic disestèsic.

Discussió: Aquest estudi indica que 

el dolor és una de les majors compli-

cacions del tractament del càncer de 

mama. Com a fonts primàries de dolor 

s’ha detectat que tant el teixit vascular 

com el miofascial i el neural hi poden 

estar implicats. Aquest estudi coinci-

deix amb estudis recents de Torres La-

comba et al. sobre la incidència de la 

síndrome de dolor miofascial, així com 

sobre la incidència de trombosis limfà-

tiques superficials; i corrobora la hipò-

tesi de Nij et al. sobre la predominança 

nociceptiva del dolor en les dones trac-

tades de càncer de mama.

Conclusions: El dolor durant i després 

del tractament de càncer de mama pot 

ser de característiques tant nocicepti-

ves com neuropàtiques. Són necessaris 

estudis que plantegin estratègies tera-

pèutiques que previnguin aquesta se-

qüela atenent la font primària del dolor.
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Pla de formació

2019

Reus
Secció Territorial de Tarragona

Cursos

Introducció al concepte CORE

Mobilització del Sistema Nerviós

Seminaris Tècnics

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

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

Tortosa
Secció Territorial de les Terres de l’Ebre

Cursos

La fuetada cervical i la cervicàlgia comuna. Les afeccions 

amb més prevalença de la regió cervical

Seminaris Tècnics

4M (Mulligan, McConnell, McKenzie i Maitland)
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Barcelona
Jornades

Jornada de Fisioteràpia en Geriatria

Jornada de Fisioteràpia i Esport

Jornada de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica

Cursos

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

Bases de la Fisioteràpia a la Unitat de Cures Intensives 

(UCI) i ventilació mecànica

Activitat física terapèutica per a fisioterapeutes

Lleida
Secció Territorial de Lleida

Cursos

4M (Mulligan, McConnell, McKenzie i Maitland)

Girona
Secció Territorial de Girona

Jornades

Jornada de l’Eix Transversal

Cursos

Fisioteràpia respiratòria de l’adult i gent gran

Complex articular de l’espatlla. L’avaluació i l’exercici 
terapèutic en Fisioteràpia

Seminaris Tècnics

Tècniques ventilatòries en Fisioteràpia respiratòria

Vilanova i la Geltrú
Grup d’Interès del Garraf

Seminaris Tècnics

Avaluació i tractament de la patologia vestibular

4M (Mulligan, McConnell, McKenzie i Maitland)

Igualada
Grup d’Interès de l’Anoia

Cursos

Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Semiautomàtica

La Seu d’Urgell
Secció Territorial de l’Alt Urgell

Jornades

Jornada Transpirinenca

Vilafranca del Penedès
Grup d’Interès del Penedès

Cursos

Teràpia manual en neuropaties compressives de 
l’extremitat superior

Aquesta planificació està subjecta a canvis.  
Per a més informació podeu consultar l’apartat web

www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/formacio

http://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/formacio
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Les dates de les jornades col·legials del 2019

Són dates que cal tenir en compte. Ja 

ho vam anunciar abans d’estrenar l’any, 

que el 2019 venia carregat de jornades 

col·legials arreu del territori amb la no-

vetat de les trobades a Tortosa, la Seu 

d’Urgell i Girona. La primera haurà estat 

la Jornada Col·legial de les Terres de 

l’Ebre, a Tortosa, el dissabte 6 d’abril. 

La segona, el dissabte 27 d’abril, la Jor-

nada de Geriatria, a Barcelona.

Així doncs, guardeu-vos el dissabte 

15 de juny perquè serà el dia en què 

a la Seu d’Urgell tindrà lloc la Jornada 

Transpirinenca, de la qual us anirem in-

formant properament. També el dissab-

te 13 de juliol, que serà el moment de la 

Jornada de l’Eix Transversal, a Girona.

El divendres 4 d’octubre tindrà lloc la 

Jornada de Fisioteràpia Esportiva, a 

Luis Ignacio Soto Bagaria assumeix la funció de vicetresorer del CFC 
en compliment dels Estatuts de l’entitat

El col·legiat i fins ara vocal de la Junta 

de Govern del Col·legi de Fisiotera-

peutes de Catalunya, Luis Ignacio Soto 

Bagaria, ha assumit la funció de vicetre-

sorer de l’entitat, figura que exigeixen 

els Estatuts i que fins ara estava vacant.

Nascut a Barcelona el 1985, Soto és di-

plomat en Fisioteràpia per la Universi-

tat Ramon Llull i expert en exercici tera-

pèutic en Geriatria. Té el Màster Oficial 

en Fisioteràpia Neuromusculoesquelè-

tica (UNIR) i està cursant el Màster Ofi-

cial en Investigació Clínica (UIC). 

Després del debat prescriptiu en el si de 

la Junta de Govern i a petició del propi 

degà, Soto ha deixat de ser vocal de la 

mateixa per ser-ne vicetresorer. L’actual 

tresorera és Mayte Serrat López.

Barcelona. I tancarà l’any, la Jornada de 

Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, 

també a la capital, al mes de novembre.

També hi ha prevista una jornada 

d’acollida als nous col·legiats en una 

data encara per determinar de la qual 

n’informarem puntualment.
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Fidel a la seva intenció de ser molt més 

present a tot el territori, la Junta de 

Govern del Col·legi de Fisioterapeu-

tes de Catalunya ha decidit que la seva 

reunió mensual serà itinerant un cop 

cada trimestre. 

Reunions amb els col·legiats per tot el territori

Abans o després de les reunions de 

Junta es realitzarà una trobada amb 

els fisioterapeutes de la zona per tal de 

debatre noves iniciatives a desenvolu-

par i possibles necessitats específiques. 

Serà la manera de fer efectiva la volun-

tat de la Junta de ser més a prop dels 

col·legiats.

Així doncs, la Junta de Govern del CFC 

anirà anunciant puntualment amb qui i 

quan es reunirà en cada moment.

El CFC obre les portes de la cuina de la seu barcelonina als col·legiats els 
dies de cursos i jornades

La Junta de Govern del Col·legi de Fisio-

terapeutes de Catalunya ha decidit obrir 

les portes de la cuina de la seu barcelonina 

del CFC perquè els col·legiats assistents a 

cursos i jornades la puguin fer servir. 

Es tracta de la cuina que utilitza diària-

ment el personal del Col·legi i que està 

situada a la primera planta de l’edifici, 

just pujant les escales.

Així doncs, durant els cursos o jorna-

des, que solen tenir lloc divendres o 

dissabtes, els col·legiats podran dis-

posar lliurement del microones i de la 

resta d’estris de la cuina.
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El Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-

talunya, representat pel seu degà Ra-

mon Aiguadé, ha signat un conveni 

amb l’empresa de serveis informàtics 

ViaFisio SL per tal que els col·legiats 

que ho desitgin tinguin accés a l’apli-

cació de gestió de centres CLINNI  

(https://clinni.com) amb un 50% de 

descompte.

No són pocs els col·legiats que ja són 

clients de CLINNI i que ara també gau-

Amb l’objectiu d’ajudar a divulgar les 

més recents investigacions en Fisio-

teràpia a través d’infografies, el Col·le-

gi de Fisioterapeutes de Catalunya,  

mitjançant el seu degà Ramon Aigua-

dé, ha signat un conveni de col·labora-

ció amb lafisioterapia.net que donarà 

accés al CFC a algunes de les millors 

infografies científiques de l’actualitat.

El CFC signa un conveni que dona accés als col·legiats a l’aplicació de 
gestió de centres CLINNI amb un 50% de descompte

El CFC signa un conveni amb lafisioterapia.net per difondre infografies de 
les més recents investigacions en Fisioteràpia

diran, de forma immediata i automàtica, 

d’aquest descompte. “Es tracta d’una 

eina més que tenim a l’abast els fisiote-

rapeutes. Aquesta iniciativa va en la línia 

de la intenció de la Junta de continuar 

facilitant la feina als nostres col·legiats”, 

ha dit el degà del CFC, Ramon Aiguadé.

CLINNI funciona en un entorn ‘cloud’ 

segur proporcionat per Amazon Web 

Services i s’adapta a tot tipus de pan-

talles, fet pel qual pot ser consultada 

Amb la signatura d’aquest conveni, el 

CFC periòdicament rebrà infografies que 

divulgarà a través de la web i les xarxes.

L’objectiu principal de la Junta de Govern 

del CFC amb aquesta iniciativa és posar 

a disposició dels col·legiats la millor in-

formació d’origen nacional i internacio-

nal en un format molt llegidor i visual, 

tant des d’ordinadors personals com 

des de telèfons mòbils o tauletes. 

Funciona en qualsevol navegador 

web i amb tots els sistemes operatius 

existents.

impulsant l’educació en salut de forma 

més accessible, comprensible i senzilla.

Podeu descarregar-vos-les gratuïtament 

i fer-vos-les vostres a la web del Col·legi.

Voleu sumar-vos a la Comissió de Neurologia del CFC?

Perquè la unió fa la força i perquè sem-

pre calen mans, la Comissió de Neuro-

logia del Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya busca nous membres entre 

les col·legiades i els col·legiats perquè 

se sumin a l’equip que ara formen Nú-

ria Serra, Alba Safont, Leticia Gómez, 

Anna Mauri i Carina Salgueiro.

Els objectius de la Comissió de Neurolo-

gia del CFC són divulgar les competèn-

cies dels fisioterapeutes en neurologia; 

organitzar conferències i cursos a mode 

de formació especialitzada; remarcar la 

importància de la col·laboració interdis-

ciplinària; crear espais de coneixement i 

intercanvi entre professionals i impulsar 

la recerca en Fisioteràpia neurològica.

El grup es reuneix presencialment un 

cop al trimestre. Les persones inte-

ressades a formar part de la Comis-

sió de Neurologia del CFC poden 

enviar un correu electrònic a l’adreça  

neurologia@fisioterapeutes.cat

Us hi animeu? Voleu sumar-vos a la Co-

missió de Neurologia del CFC?
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Com pot ajudar la Fisioteràpia oncològica als pacients amb càncer

Amb motiu del #DiaMundialContraEl-

Cancer i amb la col·laboració de la 

Comissió d’Onco-Hematologia i Cures 

Pal·liatives del CFC, el passat 4 de fe-

brer de 2019, vam publicar aquest text 

a la web del Col·legi. 

Un de cada tres homes i una de cada 

quatre dones patiran càncer al llarg de 

la seva vida. De fet les malalties oncolò-

giques són la segona causa de mort a    

nivell mundial just darrere de les circula-

tòries. Per sexes, els més habituals són els 

càncers de pròstata, pulmó, bufeta, co-

lon i recte, en els homes, i els càncers de 

mama, colon, úter i pulmó, en les dones.

L’augment de l’esperança de vida i 

les tècniques de detecció precoç fan 

que any rere any augmenti el nombre 

d’afectats. A nivell estatal, l’afectació 

anual és de 200.000 casos i tot indica 

que en les properes dècades el nom-

bre augmentarà un 70%. Però, alhora, 

també augmenta l’índex de supervi-

vència gràcies als avenços en els trac-

taments i als programes de cribratge, 

que faciliten un diagnòstic precoç.

Patir un càncer altera totes les dimen-

sions de la persona: a nivell físic i emo-

cional, familiar, laboral, social i fins i tot 

espiritual, tant per la pròpia malaltia 

com pels efectes secundaris dels trac-

taments, que afecten la funcionalitat i 

la qualitat de vida dels pacients. Amb 

tot, una de les disciplines que poden 

ajudar a millorar la qualitat de vida dels 

pacients amb càncer és la Fisioteràpia.

La Fisioteràpia, en tant que professió 

sanitària, pot ajudar a les persones amb 

càncer en totes les etapes del procés 

oncològic. Fins i tot abans que s’iniciï. 

Algunes alteracions on la Fisioteràpia 

pot tenir un paper important són:

• La pèrdua de força provocada per 

alguns tractaments o l’enllitament.

• La dificultat respiratòria provocada 

per la malaltia o pels efectes se-

cundaris dels tractaments.

• La incontinència urinària provoca-

da per tractaments com la cirurgia 

o la radioteràpia.

• L’alteració en la mobilitat articular 

i el limfedema secundari a la cirur-

gia i la radioteràpia.

• El dolor.

• L’osteoporosi provocada per al-

guns tractaments.

• Les alteracions d’equilibri i coor-

dinació provocades per alguns 

tumors i per la quimioteràpia o la 

radioteràpia.

• El cansament.

• Els problemes a la pell i les cica-

trius per la cirurgia.

• Quan la malaltia està molt avança-

da i en el moment, si arriba el cas, 

de les cures pal·liatives.

“Segurament no és l’àmbit més cone-

gut, però val a dir que la Fisioteràpia 

té molt a aportar a les persones que 

pateixen o han patit una malaltia on-

cològica”, assegura Carolina Garcia 

Cabeza, coordinadora de la Comissió 

d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liati-

ves del Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya, amb motiu del Dia Mundial 

Contra el Càncer, que es commemora 

cada 4 de febrer.

“L’objectiu de la Fisioteràpia és millorar 

la funcionalitat i la qualitat de vida del 

pacient. Sempre treballant en equip 

amb diferents professionals de la salut 

i des de l’acompanyament al pacient i 

les persones del seu entorn”, diu Garcia 

Cabeza. I afegeix: “No podem fer que 

hi hagi menys casos de càncer, però sí 

que podem millorar la qualitat de vida 

de les persones que el pateixen”.

La Secció Territorial de les Terres de l’Ebre del CFC té Instagram

La recent creada Secció Territorial de les 

Terres de l’Ebre del Col·legi de Fisiotera-

peutes de Catalunya estrena perfil propi 

a la xarxa social Instagram. D’aquesta 

manera la Secció disposarà d’un alta-

veu propi per fer difusió de totes les 

activitats, accions formatives i informa-

cions que facin referència al territori que  

cobreix. Animeu-vos a fer-vos-en segui-

dors i a participar-hi, totes les veus són 

necessàries i totes les aportacions seran 

benvingudes: @colficatebre

24 Noticiari de Fisioteràpia 121

http://www.instagram.com/colficatebre


Si teniu dubtes, recordeu que el CFC té a la vostra disposició les assessories 
laboral, fiscal i jurídica

Com a fisioterapeutes no heu de ser ex-

perts també en temes laborals, fiscals o 

jurídics. I sempre hi ha coses en el dia 

a dia com a treballadors autònoms o 

assalariats que poden fer-vos dubtar o 

posar-vos en un atzucac.

Per això el Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya té a la disposició de tots 

els seus col·legiats les assessories labo-

ral, fiscal i jurídica.

A l’assessoria laboral hi podeu consultar 

temes de contractació, convenis laborals 

i revisions salarials, entre d’altres coses.

A l’assessoria fiscal hi podeu consultar 

la tramitació de l’alta de l’IAE (Impost 

d’Activitats Econòmiques), la fiscalitat de 

l’activitat de fisioterapeuta, pagaments 

fraccionats de les retencions de l’IRPF o 

declaració de la renda, entre d’altres. 

I a l’assessoria jurídica s’hi tracten aspec-

tes com ara els requisits legals per obrir 

un centre, la defensa de la professió o 

temes d’intrusisme professional, etc.

Podeu contactar-hi a través de la ruta que  
trobareu a la web del Col·legi:  

www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/serveis/assessories

http://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/serveis/assessories


QUI ÉS QUI

Qui soc?

Soc Carina, nascuda a Portugal on 

hi he viscut i estudiat fins fa uns anys. 

Una beca postuniversitària m’ha portat 

a Barcelona i el que inicialment estava 

programat per a uns mesos s’ha allargat 

anys. Aquí ha nascut i crescut el meu in-

terès per la Fisioteràpia neurològica, a 

la qual em dedico. Mentre seguia estu-

diant i realitzant alguns treballs, la meva 

vida personal també s’ha vist ancorada 

a Catalunya.

Què faig?

Soc fisioterapeuta i la meva dedicació 

és majoritàriament la pràctica clínica. 

D’aquesta professió em motiva treba-

llar directament amb la gent, i la recerca 

Carina Salgueiro
Coordinadora de la Comissió de Neurologia

d’estratègies de com ajudar-los i acom-

panyar-los en el seu progrés. Tracto per-

sones amb malalties neurològiques en 

una petita clínica privada del Vallès Occi-

dental i ho compagino amb la docència 

universitària de tècniques específiques 

de Fisioteràpia en neurorehabilitació.

Pel meu interès en l’àrea de Fisioteràpia 

neurològica i per dedicar-me per com-

plet a ella, m’he adherit a la Comissió 

de Neurologia del Col·legi de Fisiote-

rapeutes de Catalunya i altres societats 

científiques i associacions.

Què vull fer?

Al meu entendre, els diferents abordat-

ges en neurorehabilitació han de ser 

més explorats tant en la pràctica clíni-

ca com en la investigació, sobretot en 

aquest moment que ràpidament emer-

geixen nous abordatges i hi ha una gran 

demanda de formació continuada per 

part de tots nosaltres, els fisioterapeu-

tes. Per aquest motiu vull introduir-me 

en el camp de la investigació en Fisio-

teràpia neurològica. 

Relacionat amb el Col·legi de Fisiotera-

peutes de Catalunya, crec en la idea de 

compartir informació fàcilment entre 

tots, sigui relacionada amb algun tema 

concret, experiència clínica o altres. La 

meva intenció és contribuir i col·labo-

rar en projectes, activitats i esdeveni-

ments relacionats amb la Fisioteràpia 

neurològica, que fomentin aquesta 

idea i dels quals tots els col·legiats en 

puguin gaudir.
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SCBF

El dia 5 d’abril vam realitzar la primera 

edició del Taller d’amputats, impartit 

per Pol Monné i Carlos Lázaro, on vam 

aprendre els diferents nivells d’ampu-

tació i el seu pronòstic funcional, vam 

conèixer el temps i el tractament en 

cada fase del procés, vam diferenciar 

entre síndrome del membre fantasma/

dolor neuropàtic/neuroma del monyó 

i vam conèixer el seu abordatge, vam 

adquirir destresa en la realització de 

l’embenat del monyó; vam aprendre la 

correcta col·locació dels diferents sis-

temes de suspensió i encaixos; i vam 

conèixer les fases de la marxa en el pa-

cient amputat i la seva reeducació. 

El mes de maig, concretament el dia 

10, començarem amb la I Jornada de 

Fisioteràpia en Neurologia, que estarà 

formada per dues grans taules. La pri-

mera ens portarà més enllà dels símp-

tomes físics dels pacients amb Parkin-

son, endinsant-nos en les deficiències 

visuals que es poden desenvolupar en 

malalties neurodegeneratives; la sego-

na parlarà sobre l’abordatge de Fisio-

teràpia en els lesionats medul·lars. 

Continuarem els dies 25 de maig i 1 de 

juny amb el Curs d’afàsia impartit per 

Roberta Ghedina, on aprendrem a re-

conèixer i identificar les xarxes neuro-

nals del llenguatge i relacionar-les amb 

les bases neuronals de l’acció; descriu-

rem el desenvolupament de les capa-

citats comunicatives de l’infant quan 

encara no ha adquirit el llenguatge; 

classificarem els diferents tipus d’afàsia 

i explicarem les manifestacions clíni-

ques; debatrem i valorarem les capa-

citats comunicatives presents en el pa-

cient després d’un ictus, i aplicarem els 

coneixements teòrics sobre la comuni-

cació i el llenguatge en la intervenció 

en Fisioteràpia. 

El 31 de maig tindrà lloc la II Jornada 

de Fisioteràpia en Traumatologia, que 

estarà formada per tres taules de gran 

interès, on aprofundirem en l’extremi-

tat superior i parlarem del tractament 

quirúrgic i de Fisioteràpia en les le-

sions tendinoses dels flexors de la mà, 

la capsulitis retràctil i les compressions 

nervioses.  

El XV Congrés de la Societat es realitzarà 

el 23 de novembre i portarà moltes no-

vetats que no us podeu perdre. Aviat us 

anirem avançant informació tant a la pà-

gina web com a les nostres xarxes socials.

La innovació i el rigor científic, claus 
fonamentals per fer créixer la Fisioteràpia
Ja hem passat el primer trimestre de l’any però seguim en aquest 2019 ple 
d’activitats innovadores.

 www.scfisioterapia.cat

 SocietatCientificaDeFisioterapia

 @SCBF_Scientific

 @scbfscientifica

La 
FISIOTERÀPIA  
en 
MOVIMENT
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CURS 
PROGRAMACIÓ 

NEUROLINGÜÍSTICA
SUBVENCIONAT 100%

INICI DEL CURS: 18 DE MAIG DE 2019
DISSABTES DE 9.00 A 15.OO

DURADA: 30 HORES

Per incrementar la comunicació, la relació d’ajuda, 
la creativitat i l’excel·lència personal i professional 

(disseny d’objectiu-metes)

© Freepik
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Si vols més informació d’aquests cursos, envia un correu electrònic a:  

clubcfc@fisioterapeutes.cat o truca per telèfon al 93 207 50 29

Certificat d’aprofitament oficial de 30 hores lectives

CURS 
INICIACIÓ A LA LLENGUA 

DE SIGNES CATALANA
SUBVENCIONAT 100%

INICI DEL CURS: 18 DE MAIG DE 2019
DISSABTES DE 9.00 A 15.OO

DURADA: 30 HORES

Per mostrar estats d’ànim a través de l’expressió facial, les configuracions 
manuals i adquirir habilitats amb el sistema dactilològic

(nocions bàsiques sobre la sordesa).

Cursos organitzats per:
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CLUB CFC

EL MÓN DEL GEL. OBERT ELS 365 DIES DE L’ANY!

Escola de patinatge per a totes les edats i nivells. 

Festes d’aniversari. 

Grups mínims de 10 persones amb reserva prèvia.

2x1 d’abril a novembre

Entra a la web del Col·legi i fes “clic” a  
CONTACTAR

Volem arribar
 on ets T

U

VIU L’AVENTURA AMB ROCROI 

Aquesta primavera i estiu visita qualssevol dels RocRoi: Llavorsí, 

Rialp i Vilanova i la Geltrú. Tens un munt de possibilitats per gau-

dir d’aventures de mar i muntanya! Ràfting, caiac, trekking, surf 

de vela... i molt més.

30% Descompte* (*Consulta excepcions)

LÍNIA DE PRODUCTES D’ÚS PROFESSIONAL

A Pirinherbsan volem aconseguir el benestar d’una forma natu-

ral, aprofitant les propietats de la natura per crear tractaments de 

qualitat i posar-los al vostre abast. 

30% Descompte en tots els nostres productes.

TEATRE COLISEUM del 26 de juny al 7 juliol

Irish Celtic et farà gaudir amb les seves cançons romàntiques, que 

van des de Braveheart, a l’Últim Mohicà, i amb els seus especta-

culars balls amb ritmes explosius i d’increïble precisió.

Dilluns, dimecres i dijous 20% de descompte.  

Divendres i dissabte. Compra 4 entrades al preu de 3. 

Noves propostes,  

iniciatives, descomptes 

a la teva PROVÍNCIA@

© Freepik

BÚSTIA DEL CLUB CFC

SUGGERIMENTS



COMENÇA AMB BON PEU I MILLOR FORMA

Preus exclusius en la teva quota, 37% de descompte sobre la 

quota a tots els clubs. 

Accés a tots els clubs en horari complet. 

Centres de ioga inclosos (consultar condicions). 

Tovallola inclosa i condicions especials en la inscripció.

UN PRODUCTE INTEGRAL AL SERVEI DE LA FISIOTERÀPIA

Dues apps i una aplicació web que et permetran gestionar les 

teves reserves, la teva agenda diària i augmentar el teu radi d’ac-

tuació, gràcies a la possibilitat d’enviar ofertes personalitzades 

als teus clients així com promocions visibles en tota la província 

a la qual pertany el teu negoci.

25€ IVA inclòs

THERA PEARL (TERÀPIA FRED/CALOR)

Les bosses Thera Pearl mantenen tota la seva flexibilitat per 

baixa que sigui la temperatura, facilitant així la seva aplicació 

en qualsevol zona del cos i augmentant l’efectivitat de la teràpia 

antidolor. 

15% Descompte

ALLOTJA’T PER MENYS

Zenit Hotels és una cadena hotelera amb un gran pes al sec-

tor turístic, amb presència per tot Espanya i amb hotels al cen-

tre d’algunes de les principals ciutats europees com Budapest,  

Lisboa o Andorra. 

10% Descompte

DESCOBREIX EL TEU ESPAI PRIVAT

Cal presentar el carnet col·legial  
a les empreses col·laboradores

Informa’t: clubcfc@fisioterapeutes.cat 
www.fisioterapeutes.cat



Oci - Cultura
Família

ConsultoriaBancs i caixes

Supermercats

Assegurances

Formació
Transversal

Subministraments
de Fisioteràpia

Software - App

Benestar i Esport

Viatges i Hotels

La vostra confiança ens fa créixer dia rere dia i ens permet 
ampliar les ofertes del Club CFC al llarg de tot el 2019! 

Gràcies per la vostra participació.

Visita’ns a www.fisioterapeutes.cat

Club
CFC

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