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OPINIÓ

Sis mesos després...
Daniel Jiménez. Secretari

Passar comptes amb els votants, i no 

tan sols amb ells i elles, sinó amb tots 

els col·legiats i les col·legiades, hauria 

de ser el primer punt de tot manual de 

bones pràctiques dels òrgans de gestió 

de qualsevol institució.

En aquest sentit, un dels propòsits de 

la Junta de Govern de què formo part 

és explicar-vos a tots i totes la feina feta 

i també en què estem treballant, què 

tenim previst fer de manera immediata. 

I molt especialment, detallar com con-

tribueixen els membres de la Junta a 

assolir aquests objectius. 

Quant a relacions institucionals, cal des-

tacar que al llarg d’aquests sis mesos 

hem estat rebuts pels departaments de 

Salut, Afers Socials, Ensenyament i Pre-

sidència de la Generalitat de Catalunya. 

Especialment, ha estat el degà del CFC, 

Ramon Aiguadé, qui ha treballat de va-

lent en aquestes relacions institucionals, 

que considerem de molt interès, atès 

que ens permeten ser més a prop d’on 

es prenen les decisions importants que 

afecten la nostra professió. 

Al Departament de Salut, per exemple, 

hem col·laborat amb iniciatives com ara 

el Fòrum de les Professions Sanitàries, 

el Programa ENAPISC d’atenció a la 

cronicitat, i amb reunions amb la Direc-

ció General de Professionals i d’Atenció 

Primària, pel que fa a l’estratègia de 

reordenació de l’atenció primària. Les 

vocals de la Junta de Govern Yolanda 

Sánchez i Marlen Moreno i el propi degà 

Ramon Aiguadé formen part de diverses 

comissions i taules de treball del Fòrum 

de Diàleg de les Professions Sanitàries i 

en aquests sis mesos han mantingut di-

versos debats i taules de treball.

La defensa de l’exercici terapèutic, 

com a competència pròpia dels fisio-

terapeutes, ha motivat també diverses 

accions col·legials. D’una banda, el 

procés divulgatiu amb la continuïtat 

dels videoconsells en què participa el 

CFC mensualment, així com l’acord 

amb  Lafisioterapia.net de divulgació 

científica i professional i altres accions 

 coordinades a nivell estatal amb el 

CGCF. En aquest sentit, la vocal de la 

Junta Clara Bergé ha impulsat una nova 

dinàmica de difusió i comunicació al 

CFC, i el també vocal de la Junta Alfons 

Mascaró ha dinamitzat la relació amb el 

Consejo, donant com a fruit la continuï-

tat del programa online de formació 

que garanteix l’adequada actualització 

de coneixements dels col·legiats i les 

col·legiades. A partir del mes d’octubre 

començarà una nova edició del curs 

online del CFC i la part presencial del 

curs del Consejo. Ambdues són gratuï-

tes per als col·legiats i les col·legiades 

del CFC i de ben segur en proposarem 

noves edicions ben aviat.

La relació dels fisioterapeutes amb 

les mútues d’accidents laborals i les 

mútues d’assistència lliure és un altre 

dels eixos de dignificació de la pro-

fessió. En aquest sentit, una enquesta 

elaborada a nivell estatal i adaptada al 

col·lectiu català ens ha permès obtenir 

uns primers indicadors d’actuació en 

aquest àmbit. La problemàtica al vol-

tant de l’exercici lliure ha estat i és un 

dels eixos fonamentals de les actua-

cions. Les relacions amb l’ACEFIC i la 

redacció dels estatuts així com l’impuls 

d’un futur sindicat de fisioterapeutes 

de Catalunya són algunes de les ac-

cions ja fetes, en aquest cas pels vocals 

de la Junta de Govern Daniel Freixes i 

Ismael Martí.

La reactivació del Grup de Treball 

d’Universitats, que facilita la bona ente-

sa i la divulgació de les diverses activi-

tats i accions conjuntes, és un altre dels 

objectius assolits en aquests primers 

sis mesos. La vocal de la Junta, Yolan-

da Sánchez, i la vicedegana del CFC, 

Luciana Moizé, lideren aquestes ini-

ciatives que han de culminar amb una 

sinergia conjunta entre el Col·legi i les 

universitats en temes d’interès comú.

La creació de dos noves seccions terri-

torials, com són la Secció Territorial de 

les Terres de l’Ebre i la Secció Territorial 

de l’Alt Pirineu i Aran, dona resposta a 

la necessitat del CFC de vertebrar-se 

en tot el territori, per apropar-se així 

encara més a tots els col·legiats i col·le-

giades i poder actuar puntualment 

amb les diferents administracions. La 

vicesecretària del CFC, Cinta Mestre, 

i la vocal de la Junta Clara Bergé són, 

respectivament, l’enllaç de la Junta de 

Govern amb les dues noves seccions i 

treballen per conformar els serveis que 

aquestes necessiten. Dues seccions 

que s’han estrenat amb dues jornades 

científiques d’èxit, que signifiquen un 

molt bon començament.

Les jornades programades anualment 

s’han mantingut i es van desenvolupant 

amb èxit. En aquest sentit, una altra ac-

ció ja aplicada del programa de Govern 
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ha estat la d’incorporar un preu d’ins-

cripció de 5 o 10 euros, dependent de 

les dimensions de la jornada, destinats 

íntegrament a projectes de cooperació 

i solidaritat. 

L’èxit de la Jornada de Geriatria (a 

la qual dediquem un reportatge en 

aquest mateix Noticiari), la primera en 

incorporar aquesta acció solidària, sig-

nifica un suport a la iniciativa. Cal felici-

tar a la Comissió de Geriatria i al vice-

tresorer del CFC Lluís Soto, pels bons 

resultats obtinguts. 

Reordenar els grups de treball i les co-

missions col·legials per donar-los el su-

port adequat perquè puguin assolir els 

seus fins, ha estat treball de la vicedega-

na Luciana Moizé. S’ha realitzat ja la pri-

mera reunió, on s’han fet propostes de 

modificació del reglament que les orde-

na i de preparació d’activitats conjuntes.

El Grup de Treball d’Intrusisme és una 

de les apostes de la Junta de Govern 

per abordar la problemàtica d’aquesta 

situació, dotant-la de suport pressu-

postari i d’objectius de treball concret. 

La tresorera del CFC, Mayte Serrat, i 

el vocal de la Junta, Ismael Martí, són 

els membres de la Junta de Govern en 

aquest grup de treball.

La dinamització de les comissions del 

CFC són una prioritat de l’actual Jun-

ta de Govern. Tenen molt a dir i el seu 

paper és primordial. Igualment, la Co-

missió d’Osteopatia, de recent creació, 

i la Comissió d’Acupuntura, la més an-

tiga del CFC, treballen per definir bé 

les actuacions dels fisioterapeutes amb 

aquests coneixements.

La participació dels col·legiats i les 

col·legiades en la presa de decisions del 

CFC és un altre dels eixos vertebradors 

de les nostres accions. En aquest sentit, 

i per primera vegada, s’ha realitzat una 

enquesta col·legial per determinar el 

destí del romanent positiu de l’any 2018. 

En relació a la transparència, eix clau 

per apropar el CFC als col·legiats i les 

col·legiades, s’han establert dos acords 

importants. Els ajuts de recerca i de 

formació del CFC ja es fan públics amb 

nom i cognom i no de forma anònima 

com fins ara, i per primer cop es publi-

caran al web del CFC els acords de la 

Junta de Govern. En aquest sentit, la 

reordenació de la Secretaria col·legial, 

amb distribució d’àrees i serveis, així 

com la progressiva digitalització del 

Col·legi, posaran les bases per al pro-

cés de transformació digital necessari.

A partir de setembre tindrem tres actes 

col·legials importants. El Dia de la Fi-

sioteràpia i les actuacions de divulgació 

amb un  nou projecte de DIFT, en què 

col·legiats i col·legiades, seccions, co-

missions i grups de treball puguin plan-

tejar els seus eixos divulgatius. I dues 

jornades de pes, com són la Jornada 

de Fisioteràpia de l’Esport, al CAR de 

Sant Cugat, i la Jornada de Neuromus-

culoesquelètica, a l’hotel Hesperia Bar-

celona Tower. I com ja hem anunciat, 

estem treballant en l’FTP20, el Congrés 

Internacional de Fisioteràpia que vo-

lem celebrar biennalment.

En els propers mesos començaran a 

desenvolupar-se diverses accions de 

divulgació de la professió: un programa 

especial de ràdio a RAC1, insercions de 

difusió a la premsa nacional, actuació a 

nivell de casals i centres cívics de barri, 

activitats proposades des de les comis-

sions...  així com el primer torneig es-

portiu del CFC.

En la setmana en què escric això, ha 

traspassat el nostre antic degà Pere 

Narbona i Marrasé. Serveixin aquestes 

ratlles de futur per retre homenatge a 

qui va ser un gran degà i una gran per-

sona: gràcies, Pere.
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Un dia sencer dedicat a la 
fragilitat i l’exercici terapèutic  
en geriatria 
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cici terapèutic en el tractament de la 

fragilitat. Així, el programa incloïa les 

ponències “Entenent la fragilitat”, de 

la geriatra i doctora en Medicina Lau-

ra Mónica Pérez, i “Abordatge fisiote-

rapèutic de la fragilitat en persones 

adultes grans”, de la doctora en Fisio-

teràpia Erika Cyrus.

Una cosa tan  
senzilla com  
parlar amb els 
pacients
Laura Mónica Pérez va posar èmfa-

si, entre altres coses, en la necessitat 

Un total de 164 persones van respon-

dre a la crida i van convertir aquesta 

vuitena #CFCgeria en un èxit de convo-

catòria, mentre que, per la seva banda, 

les ponents van estar a l’alçada de les 

expectatives amb intervencions plenes 

d’exemples i de consells pràctics per 

als col·legiats i les col·legiades que es 

dediquen a la Fisioteràpia en geriatria.

A la sessió inaugural, la vicedegana del 

CFC, Luciana Moizé, va destacar el fet 

que la població europea està cada ve-

gada més envellida, cosa que fa “més 

indispensable que mai la tasca de la 

Fisioteràpia en geriatria”. Per aquest 

motiu, va recalcar Moizé, la Junta de 

Govern dona suport i continuarà fent-

ho a les diverses iniciatives formatives 

de la Comissió de Geriatria.

A més, la vicedegana va explicar que 

amb els 164 inscrits a la Jornada, el 

CFC havia arrodonit la xifra recaptada 

fins al moment per al fons solidari del 

Col·legi, que arribava gairebé als 2.000 

euros i amb què a final d’any es farà 

una convocatòria pública per a projec-

tes de caire social en Fisioteràpia.

Moizé va fer notar també que la Jorna-

da es podia seguir en streaming a tra-

vés de fisiotv.cat, atès que la intenció 

de la Junta és aconseguir la màxima di-

fusió de totes les activitats del Col·legi.

La fisioterapeuta Cristina Rivera, inte-

grant de la Comissió de Geriatria del 

CFC, va dir que la idea era vertebrar la 

#CFCgeria al voltant d’un tema princi-

pal que, en aquesta ocasió, era l’exer-

El passat dissabte 27 d’abril va tenir lloc a l’Edifici Balmes de la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona la 8a Jornada de Fisioteràpia en Geriatria 
(#CFCgeria), organitzada per la Comissió de Geriatria del Col·legi  
de Fisioterapeutes de Catalunya i el CFC, amb el lema “La fragilitat  
i la prescripció de l’exercici terapèutic en l’envelliment”
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rapeutes per una altra i els terapeutes 

ocupacionals per una altra, s’ha de tre-

ballar en equip i posar-ho en comú”.

La paraula màgica 
és ‘progressiu’
Erika Cyrus, per la seva banda, va recalcar 

el valor de l’exercici terapèutic progres-

siu en pacients adults grans, “perquè els 

d’apoderar les persones tot portant-les 

a un canvi de vida saludable que in-

clogui l’activitat física terapèutica i la 

importància de l’Atenció Centrada en 

la Persona (ACP), des del punt de vista 

de flexibilitzar el tractament.

“Si cal la presència del cuidador o de 

la parella, s’ha de permetre”, va deta-

llar Pérez. “Ens hem d’adequar als ho-

raris dels pacients i, sobretot, parlar-hi. 

Jo, de fet, sempre començo pregun-

tant si saben per què han vingut i, a 

partir d’aquí, anem estirant del fil. Cal 

tenir clar que cada pacient és un món. 

Has d’establir-hi una relació, sinó no 

podràs apoderar mai la persona”, va 

afirmar la geriatra.

Pérez va argumentar també la impor-

tància del treball multidisciplinari. “És 

la base”, va dir, “cada vegada hi ha més 

evidència científica: no podem treballar 

els geriatres per una banda, els fisiote-
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#MeetFisioGeri
Tot seguit va arribar el torn de l’activi-

tat participativa de resolució de casos 

clínics #MeetFisioGeri, que van dirigir 

Cristina Rivera i la mateixa Erika Cyrus, 

comptant amb el feedback dels assis-

tents, mitjançant una plataforma d’in-

ternet que permet votar i així decidir en 

temps real cap on enfocar el tractament 

en els casos clínics presentats.

Segons Rivera, va resultar encara “mi-

llor del que esperàvem, l’experiència, 

el nivell i la facilitat de comunicar de la 

doctora Erika Cyrus van fer molt fàcil 

la conducció” d’aquesta activitat mul-

titudinària, que estava pensada com la 

columna vertebral de la Jornada i va 

acabar sent un èxit.

resultats que obtindrem, l’augment de 

la capacitat física del pacient, no serà un 

miracle: el miracle és la Fisioteràpia”. 

De fet, segons Cyrus, els grans assoli-

ments són la suma de petites passes. 

“Els fisioterapeutes hem de perdre la por 

de treballar exercici de moderat a d’alta 

intensitat amb els pacients, la persona 

adulta gran pot aixecar pesos, pot fer 

exercici de potència, la paraula màgica és 

‘progressiu’, cal fer-ho progressivament”, 

va revelar la doctora en Fisioteràpia. 

Així mateix, Cyrus va avisar que no tot 

és exercici físic terapèutic. “Ballar zumba 

no ho és, per exemple, és una activitat 

física senzilla, que té avantatges com la 

socialització i que sempre serà millor que 

el sofà, però no té objectius terapèutics 

a assolir. No augmentaràs la massa mus-

cular, perquè sempre és el mateix i arri-

barà un moment que el cos s’hi adaptarà 

i deixarà de percebre beneficis positius”, 

va advertir. “Calen objectius específics i 

anar augmentant progressivament per 

evitar que el cos s’hi adapti. I sobretot, 

cal motivar els pacients, això és el que 

marcarà la diferència”.

Cyrus va subratllar també la transcen-

dència de començar a tractar els pa-

cients a partir dels 50 anys. “És una 

dècada que sovint oblidem, dels 50 

als 60, i és important perquè fa de 

transició”, va recalcar. Treballant pa-

cients d’aquesta edat reduirem “en un 

47% les persones fràgils o amb sarco-

pènia que hi pugui haver en un futur, 

perquè a aquesta edat encara no hem 

perdut capacitat de reparació biològi-

ca ni percentatge muscular”. 
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El CFC agraeix molt especialment a Mútua General i Fisiocrem la seva col·laboració a la Jornada 

aportant productes i marxandatge per als assistents

Les masterclass 
de la tarda
A la tarda, els assistents es van dividir 

en quatre grups per assistir cadascú 

a dues masterclass de les quatre que 

oferia aquesta #CFCgeria: “Trencant 

patrons de comportament sedentari, 

un gran repte en geriatria”, impartida 

per la fisioterapeuta Mireia Solà; “L’art 

com a eina rehabilitadora, de comuni-

cació, d’acompanyament emocional i 

d’autonomia”, impartida per l’educa-

dora social Sílvia Fernández; “Exercici 

terapèutic en fragilitat”, impartida per 

la pròpia Cyrus, i “Dinàmiques gru-

pals”, impartida per la fisioterapeuta 

Esther Masjoan.

D’acord amb la fisioterapeuta Mireia 

Solà, “és feina nostra promoure la im-

portància de l’activitat física, perquè 

el problema real és el sedentarisme. 

Si volem viure, ens hem de mantenir 

actius i fer un canvi de xip”. Solà va 

observar també que hem de deixar de 

tenir por i de tractar les persones grans 

com si fossin fràgils, cal creure en el seu 

potencial i promoure la seva autono-

mia. “Ens hem de moure, tots, la gent 

gran, també”, va precisar. 

L’educadora social Sílvia Fernández va 

explicar que per un tema personal va 

descobrir la musicoteràpia i l’artteràpia 

i va veure’n “els beneficis, no només la 

psicomotricitat, sinó com ajuden als pa-

cients a buscar alternatives a les limita-

cions físiques i, fins i tot, a recuperar una 

mica el sentit de la vida”. A l’hospital, va 

detallar l’educadora social, “els fisiote-

rapeutes deriven els pacients al nostre 

taller d’art i d’aquesta manera, preocu-

pats de l’aspecte artístic, aconseguim 

que deixin de focalitzar-se en el dolor”.

Finalment, la fisioterapeuta Esther 

Masjoan, que tocava les dinàmiques 

grupals, va destacar que sempre pen-

sem en la part física i ens oblidem de 

la part emocional i cognitiva. “Si esti-

mulem positivament la part emocional, 

l’exercici físic surt sol”, va suggerir. 

“Posar-los una música que els agradi, 

per exemple, és un estímul molt impor-

tant, perquè els transmets empatia”.

Masjoan va concloure que, en qualsevol 

cas, “el millor és sempre que surtin con-

tents. Si és així, tornaran, i, a més, sorti-

ran motivats i potser se’n van a donar una 

volta i acabarem inculcant aquesta cosa 

tan bàsica: que el moviment és vida”.

Cristina Rivera va clausurar la Jornada 

i, en nom de la Comissió de Geriatria 

del CFC, va donar les gràcies a totes 

les persones implicades en l’organitza-

ció d’aquesta #CFCgeria i a totes les 

participants, així com al propi Col·legi 

pel seu suport a les iniciatives de la Co-

missió. El CFC té posada ja la mirada 

en les properes jornades. 
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PERSONATGE

Antoni Cabot (L’Hospitalet de Llo-
bregat, 1954) és un fisioterapeuta 
amb una llarga trajectòria profes-
sional que tot just s’acaba de jubi-
lar. Ha estat professor universita-
ri durant dècades. Ha col·laborat 
amb editorials especialitzades. Ha 
treballat de fisioterapeuta a l’ACB, 
a la Federació Espanyola d’Atletis-
me i al Comitè Organitzador Olím-
pic Barcelona’92, entre d’altres. Té 
molt clar cap a on vol que camini 
la Fisioteràpia i també com hem 
arribat fins aquí. De tot plegat, del 
passat i del futur i de la necessi-
tat d’abraçar del tot el paradigma 
biopsicosocial, n’hem parlat amb 
ell. Aquí en teniu el resultat.

“La Fisioteràpia del segle XXI ha de ser 
totalment científica, segons el paradigma 
biopsicosocial: hem de contextualitzar la 
persona en el seu món, anar més allà del cos”

Antoni Cabot

Vostè ha ajudat a formar moltes ge-

neracions de fisioterapeutes, a l’Es-

cola Universitària Gimbernat i a la Fa-

cultat Blanquerna. Ha canviat gaire, 

el perfil dels alumnes?

La societat ha canviat, els interessos i 

les generacions, també. Les primeres 

promocions (finals dels anys vuitanta) 

eren promocions molt motivades amb 

una actitud molt proactiva. Els 18 anys 

d’avui no són els 18 de fa trenta o qua-

ranta anys: el sentit de la responsabi-

litat del que s’hi jugaven era diferent. 

Ara, et trobes estudiants de primer o 

segon any totalment desorientats, que 

a tercer o quart, per sort, ja fan un salt i 

els veus molt més encaminats.
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I com veu la professió, avui?

Amb molt de futur i molt de recorregut. 

La societat ens necessita. Ens hem de 

promocionar més en molts àmbits de la 

salut. Ara mateix es pot constatar que 

la medicina natural està de moda, la 

gent s’hi aboca cada cop més. Per això 

jo, als alumnes de primer, sempre els hi 

pregunto: esteu d’acord amb aquest ti-

pus de medicina? Alguns diuen: sí, per-

què tal i qual. I jo els hi dic, doncs ara us 

donaré una bona notícia: si voleu, vo-

saltres podeu exercir una part d’aques-

ta medicina natural, però formats cien-

tíficament dins de la universitat. Perquè 

el fisioterapeuta no dona fàrmacs, dona 

consells i fa servir les mans, planifica 

exercicis, utilitza el fred, la calor... I això 

és medicina natural! En general, la me-

dicina actual és molt intervencionista. 

Ara exagero, però de vegades, tens 

seixanta anys, et fa mal el genoll i tens 

artrosi: segons en mans de qui caiguis, 

serà quiròfan i pròtesi. I jo penso: a 

veure, no hi ha una Fisioteràpia que pot 

reforçar la musculatura? Que pot donar 

consells? Que pot planificar exercicis? 

Que pot aplicar teràpia manual? Sense 

ser intervencionistes, sense modificar la 

naturalesa del cos. Això, precisament, 

trobo que és un punt fort que els fisio-

terapeutes hauríem d’explotar de la 

millor manera possible. Com també el 

fet que els metges solen tenir molts pa-

cients per hora i ho passen malament. 

No tenen temps gairebé ni de mirar als 

ulls. Moltes patologies no són malalties 

greus, per sort, i, el fisioterapeuta, a 

part d’avaluar i tocar allò que pertoca, 

podrà interessar-se més per la persona. 

Com treballes, on, en quina posició, 

entrant en el paradigma biopsicosocial, 

no només en els aspectes biològics, 

sinó també en els socials i laborals. I 

això vol temps. I potser, dic potser, ho 

resoldrà sense necessitat de fàrmacs.

És cert allò que els mestres també 

n’aprenen dels alumnes?

Sempre. Sobretot he après a posar en 

dubte coses que creia fonamentals. I 

a canviar la manera de presentar-les. I 

a veure molt clar que no hi ha res ina-

movible. Jo sempre els deia: necessito 

que poseu en dubte les meves expli-

cacions, les meves classes, perquè si 

no, no caldria que vingués, podria pas-

sar-vos una gravació. Cal crear un dub-

te constant: no estar sempre recolzats 

en les mateixes certeses o visions, tot 

és canviant, tot evoluciona. Per això és 

fonamental presentar el concepte de 

pensament crític. 

La feina prèvia a les Olimpíades de 

Barcelona‘92 i els propis Jocs ho van 

revolucionar tot.

Especialment en l’àmbit de l’esport, molt 

abans, a principis dels vuitanta, fisiotera-

peutes com el Moisès Llopart, a la Fede-

ració Espanyola d’Atletisme, on també 

vaig anar a parar. O el meu estimat com-

pany fisioterapeuta Bernabé Cobo, en el 

món del tennis. De mica en mica, vam 

demostrar la importància de la Fisioterà-

pia als esportistes i als entrenadors. En 

aquells temps encara no estàvem orga-

nitzats, però cadascú, des de la passió 

per la professió, anàvem deixant, crec, la 

nostra empremta i el missatge que la Fi-

sioteràpia servia per a moltes més coses, 

no només per als massatges.

Així, quan s’anuncia que Barcelona 

serà seu olímpica, ja hi havia un cert 

camí recorregut.

Exacte, una tasca quasi anònima, de 

picar pedra cada dia. Que se suma a 

una situació social i econòmica, en 

què el bàsquet, per posar un exemple 

paradigmàtic, va iniciar el salt quali-

tatiu cap a la professionalització i va 

començar a tenir més ressò i atenció 

mediàtica. Aleshores va ser quan va 

poder començar a destacar també la 

figura del fisioterapeuta. Poc a poc els 

fisioterapeutes vàrem anar ocupant 

els clubs de bàsquet i les seleccions 

nacionals. Tot plegat va ser l’empenta 

perquè institucions i clubs passessin 

de contractar-nos com a massatgistes 

a contractar-nos com a fisioterapeutes. 

Els primers clubs van ser el Barcelona i 

el Granollers, on Toni Bové i jo mateix, 

respectivament, estàvem contractats i 

reconeguts com a fisioterapeutes. I sí, 

els Jocs Olímpics van ser el catalitza-

dor: van potenciar, consolidar i llançar 

internacionalment el bon estat de la 

Fisioteràpia del país.

Però...

Però, amb tot, la Fisioteràpia continua-

va excessivament sotmesa o depenent 

dels metges, especialment dels metges 

rehabilitadors. El COOB’92 (Comitè Or-

ganitzador Olímpic Barcelona’92) va or-

ganitzar els serveis de Fisioteràpia amb 

metges rehabilitadors i fisioterapeutes. 

Penso que van fer molt bé, i així van sor-

tir els resultats. La sinergia, finalment, va 

ser perfecta: ens va felicitar tothom, un 

èxit rotund. La Dra. Isabel Sañudo era 

la responsable dels metges rehabilita-

dors, i jo, dels fisioterapeutes: junts vam 

organitzar la Fisioteràpia de les policlí-

niques de la Vila Olímpica de Barcelo-

na i de la Vila Olímpica de Banyoles, 

comptant amb l’ajuda fonamental de 90 

fisioterapeutes voluntaris i 50 estudiants 

de 2n i 3r any, a més de massatgistes, 

que van ser-hi tant per a les Olimpíades 

com per a les Paralimpíades, quinze 

dies després. Després d’aquests anys, 

la professió ja és molt autònoma, ja no 

depenem dels metges rehabilitadors 

per exercir les nostres competències. 
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PERSONATGE
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Temps i diners.

Un altre tema és quant paguen les 

mútues, un tema greu i molt antic. 

Però si tens la teva consulta i marques 

el teu preu, manes tu i pots atendre 

el pacient l’estona que tu creguis. I és 

que d’una banda, penso, hi ha d’ha-

ver una formació acadèmica des del 

vessant científic, bàsic i necessari per 

no fer disbarats, per no entretenir els 

pacients, però també cal un camí pa-

ral·lel, de formació humanística i psi-

cològica, per poder abordar el cos, 

des de la part biològica, però també 

“l’amo del cos”, la persona. Perquè 

a vegades passa que en dos casos 

iguals, aplicant el mateix tractament, 

el resultat no és el mateix. Oblidem 

l’abordatge social, el psicològic. De 

vegades n’hi hauria prou fent pregun-

tes, les preguntes adequades, que fes-

sin reflexionar al pacient, que facilites-

sin la presa de consciència.

L’està dient molt grossa, en el millor 

dels sentits.

I per què no? La Fisioteràpia del segle 

XXI ha de ser formació científica per un 

tub, i tant que sí. Però també cal forma-

ció per comprendre el pacient, la per-

sona, no només el cos. Només així po-

drem fer la feina ben feta, dins el nostre 

paradigma. El nostre cos respon a com 

interpretem la vida, per tant necessi-

tem coneixements i habilitats per inte-

ractuar amb el pacient a aquest nivell. 

Si jo tinc un perfil ansiós, el meu cos, 

la meva fisiologia estarà sota aquest 

estat d’ansietat. Cal comprendre si la 

persona és obsessiva, si va estressada, 

cal parlar-hi i tenir els coneixements i 

habilitats necessàries per interpretar 

el fruit de la conversa, comprendre 

com viu el nostre pacient. Això no vol 

dir que haguem de fer de psicòlegs o 

nutricionistes sinó tot el contrari, tenir 

elements per saber quan hem de de-

rivar el nostre pacient a l’especialista 

corresponent... Però això serà un tant 

per cent petit dels casos, perquè hi ha 

coses que un bon consell, si el consell 

està ben dirigit i la persona està en el 

moment d’escoltar-lo, trobaran sortida. 

I amb això no vull dir que haguem de 

substituir ningú. La nostra professió ha 

anat evolucionant a través del temps. 

Abans només pensàvem a fer coses, 

molts instruments; després habilitat 

manual; després va venir el període 

de les aportacions científiques; i ara 

som en un punt de màxim pes científic, 

però potser massa dins del paradigma 

biomèdic, que és el que no ens convé. 

A qui més convé és als metges. I està 

bé que així sigui. Si els metges no to-

quen el paradigma biopsicosocial, els 

pacients vindran a nosaltres. Per això 

dic: la part biològica, nosaltres, a sac, 

importantíssima, però sense oblidar el 

vessant social, psicològic, emocional. 

Perquè és la manera de tancar el cercle 

de la salut i que la Fisioteràpia estigui 

plenament dins del seu paradigma. 

Només tancant el cercle serem com-

plets, com a professionals sanitaris que 

som, que volem ajudar les persones, 

que també són complexes.

L’any 1984 es queixava en una entre-

vista en premsa del “gran desconeixe-

ment” de la tasca que podien dur a 

terme els fisioterapeutes en la recu-

peració i posada a punt dels atletes”. 

Al nivell de l’elit, creu que ja es valora 

prou la Fisioteràpia?

Això va ser quan van operar Maradona, 

i va fer la recuperació fora de Catalunya, 

va ser una entrevista durant el primer 

Congrés Internacional de Fisioteràpia. 

L’any 1984, tenint en compte l’àmbit 

de Fisioteràpia que jo havia viscut (te-

nia al cap grans professionals com Se-

bastià Canamasses, Francesc Escarmís, 

Bernabé Cobo, Moisès Llopart, Jaume 

Rocha... i el propi Àngel Mur, el fisio-

terapeuta del Barça... i molts altres), la 

lesió del Maradona no calia portar-la a 

l’Argentina. Estàvem capacitadíssims, 

aquí. I ho vaig dir públicament per 

despertar consciències, perquè aquí 

estàvem preparats per assumir aquests 

reptes. Érem molt més que “el noi dels 

massatges” o “el noi de la tovallola”, 

com ens han dit mil vegades a molts de 

nosaltres en aquest àmbit de l’esport.

I ara?

Ara se’ns valora molt més. A partir del 

1992, però sobretot a partir del 1997-

98, això va esclatar. Persones com Jau-

me Munill, Emili Ricart, Miquel Àngel 

Cos o Juanjo Brau, i me’n deixo molts, 

aquests són els més mediàtics. Tots ells 

van fer la cocció amb professors que 

als 80 ja érem allà, traspassant-los in-

quietud i passió, i tots han estat molt 

competents i han fet de caixa de res-

sonància: cada cop que actuen envien 

un missatge claríssim. Això no vol dir 

que altres que no són mediàtics no es-

tiguin fent una feina fantàstica i de gran 

nivell. No tot són els mediàtics, per sort 

són molts els que, de forma anònima 

cada dia, fan una feina extraordinària. 

Penso amb els que treballen amb les 

escoles esportives, amb els clubs mo-

destos que fan un gran esforç per tenir 

fisioterapeutes. 

Què els diria als estudiants o als aca-

bats de graduar?

Que prenguin consciència de què vo-

len fer, perquè quan un acaba encara 

no té una especialització clara, la seva 

formació molts cops ha estat genera-

lista. El primer que cal fer és treballar, 



Aquells meravellosos 80!
Tot canvia, excepte el nostre compromís amb la teva salut

Tot inclòs des de

42,59€*

Assegurances de salut amb un 
ampli quadre mèdic, cobertures de 
medicina esportiva, d’assistència en 
viatge i d’hospitalització a qualsevol 
centre del món. Els nostres socis 
també disposen, sense cost afegit, 
d’un espai on fer reunions de feina o 
celebrar festes d’aniversari.

93 414 36 00 - www.mgc.es

Amb tu

des de

1982

lliure elecció de ginecòleg i pediatra

* Prima mitjana any 2019 per persona, calculada per a 
una família de 5 membres (pare de 50 anys, mare 

de 48 anys, fills de 15, 12 i 9 anys), residents a 
Barcelona, que té contractada l’A-S Total i a 
la qual s’apliquen els descomptes vigents. 

Amb descompte promocional garantit.

per prendre contacte amb la realitat, 

que no és la de la facultat, ni la de les 

pràctiques clíniques. La realitat de la 

vida, de la societat i de la Fisioterà-

pia, la d’estar sent responsable d’un 

pacient. Segon, buscar les pròpies afi-

nitats: m’agrada la Fisioteràpia cardio-

respiratòria, la pediatria, la geriatria, la 

traumatologia, l’esport... el que sigui. I 

a partir d’aquí, obligatori, una formació 

específica i continuada o màster, estu-

diar no s’acabarà mai. I allò que dèiem, 

de la part emocional i psicològica: que 

tinguin clar també que la universitat 

els ha format “com a científics”, però 

ells no poden deixar mai de formar-se 

com a persones. Perquè nosaltres aju-

dem persones. Si només movem ossos, 

malament. El creixement personal ens 

donarà humilitat, eficiència, habilitats 

comunicatives, una visió més pausada 

de les coses.

Parli’ns de la seva tasca editorial, com 

a revisor tècnic i director de col·lecció 

de llibres sobre Fisioteràpia.

Des de finals dels 80, he col·laborat tant 

com m’ha estat possible en la traduc-

ció i publicació de llibres de Fisioterà-

pia, sobretot amb l’editorial Paidotribo 

i la ja desapareguda Masson. Crec que 

entre uns quants vam aconseguir que 

algunes editorials es barallessin per 

publicar aquest tipus de llibres, neces-

saris per a la professió, tant traduccions 

de fora com publicacions d’autors 

d’aquí. Un exemple és la Dra. Shirley A. 

Sahrmann, que l’any passat va ser una 

de les convidades estrella de l’FTP18. 

Abans de la traducció i edició del seu 

llibre en castellà (2006), aquí no la co-

neixia ningú, per això aquesta feina, 

ajudar a difondre al nostre país el que 

es fa arreu del món, és tant necessària: 

ens connecta i multiplica la bona feina 

que fem tots plegats. Hauríem d’estar 

agraïts a les editorials.



NOSALTRES

Nova plataforma de Programes 
d’Exercici Terapèutic (ProET), 
gratuïta a través de la intranet  
del Col·legi

Continuem sumant forces per fer-vos 

més fàcil la feina. Aquesta vegada, en-

tre col·legis professionals. El Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) 

i l’Il·lustre Col·legi Oficial de Fisiote-

rapeutes de la Comunitat Valenciana 

(ICOFCV) han col·laborat per oferir a 

totes les seves col·legiades i col·legiats 

una plataforma per a la pauta de pro-

grames d’exercici terapèutic, que és 

d’accés gratuït, a través de la intranet 

d’ambdós col·legis.

Es tracta d’una nova plataforma, ProET, 

amb la qual podeu crear, guardar i des-

carregar protocols, així com personalit-

zar-los amb el vostre logotip; registrar 

exercicis nous, i crear calendaris d’acti-

vitats i de sessions amb els pacients, als 

quals també podeu registrar i amb qui 

podeu, fins i tot, compartir el calendari.

La manera de muntar els protocols o 

les fitxes d’exercicis és totalment intuï-

tiva: es tracta d’anar omplint una sèrie 

de camps per escrit i complementar-los 

ProET
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Un cop muntades, les fitxes es poden 

obrir de nou per ser editades; es poden 

descarregar, imprimir, compartir via 

correu electrònic i fins i tot clonar per 

usar-les com a base per a noves fitxes 

d’exercicis o protocols diferents.

Conscients que cada centre té la seva 

imatge i que la marca és important, totes 

les fitxes d’exercicis o protocols queden 

totalment personalitzades i  s’acompanyen 

del logotip escollit per l’usuari, editable 

en tot moment, així com del nom, els cog-

noms i el número de col·legiat.

L’objectiu d’aquesta iniciativa, inclosa al 

programa electoral de la Junta de Go-

vern, és facilitar la tasca diària dels fisiote-

rapeutes col·legiats a l’hora de treballar 

juntament amb els seus pacients. La Jun-

ta de Govern considerava que podia ser 

molt útil i per aquest motiu ha posat fil a 

l’agulla amb la col·laboració de l’ICOFCV.

ProET és una plataforma molt pràctica i intuïtiva. Però és que, a més, el CFC ha elaborat un vídeo explicatiu que deta-
lla pas a pas com funciona i com podeu treure’n el màxim profit. Un vídeo que podeu veure a través d’aquest enllaç: 

https://vimeo.com/334866145

ProET és d’accés 
gratuït a través de la 
intranet del Col·legi 
i s’hi poden crear, 
guardar i descarregar 
protocols que podreu 
personalitzar S’hi poden registrar 

exercicis nous i crear 
calendaris d’activitats 
i sessions amb els 
pacients, amb qui 
podreu compartir els 
calendaris

ProET és una plataforma molt pràctica i intuïtiva 
i sempre tindreu els tècnics disponibles per si us 
cal ajuda

A més a més, ProET té a disposició 

dels seus usuaris l’opció d’atenció per-

sonalitzada, que permet, a través del 

camp ‘Contacte’, fer arribar per escrit 

qualsevol dubte o pregunta als res-

ponsables, que respondran en menys 

de 24 hores.

amb centenars d’imatges amb els exer-

cicis, proposades per la mateixa ProET. 

L’usuari només ha d’anar triant i arros-

segant amb el ratolí cada imatge fins a 

la fitxa corresponent.
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Nou servei gratuït de creació  
i manteniment de pàgines web 
per al vostre centre

NOSALTRES
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Tots som conscients que cal ser a in-

ternet per tenir encara més visibilitat, i 

en compliment d’una de les propostes 

del programa electoral, la Junta de Go-

vern del Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya (CFC) en breu donarà llum 

verda a la posada en marxa d’un servei 

gratuït de creació i manteniment de 

pàgines web per als centres dels col·le-

giats i col·legiades, que esperem pre-

sentar-vos del tot passat l’estiu.

El nou servei posarà a disposició de qui 

ho sol·liciti una pàgina web “responsi-

ve” (consultable tant des d’ordinadors 

com des de tauletes, telèfons mòbils 

o dispositiu similars), amb una sèrie 

d’apartats personalitzables segons una 

plantilla tipus.

És una de les propostes 
electorals de la Junta, 
que es farà realitat 
passat l’estiu

Serà un servei gratuït de 
creació i manteniment 
de webs personalitzables 
i “responsive”

El muntatge de les webs el farà el Col·legi segons 
indicacions de cada centre
Seran apartats oberts, com ara ‘Inici’, 

‘Nosaltres’, ‘Serveis’ o ‘Contactar’, que 

podran omplir-se amb una combinació 

de text, imatges i vídeos a gust dels 

responsables de cada centre.

El Col·legi s’encarregarà del muntatge, 

segons les necessitats de cada centre, 

mentre que els col·legiats i les col·legia-

des interessats aportaran la informació, 

les imatges i vídeos que vulguin que apa-

reguin a la seva web i, fins i tot, podran 

triar els seus propis colors corporatius.

La pàgina web resultant serà donada 

d’alta, també gratuïtament, a Google 

Analytics (que permet obtenir estadísti-

ques sobre l’ús i l’accés de tercers a les 

mateixes) i s’allotjarà en un servidor del 

propi CFC amb un subdomini, també 

gratuït, personalitzat per a cada centre.

Aquest servei oferirà encara més avan-

tatges, sobre els quals us n’anirem infor-

mant properament, ja que dependran 

també de la rebuda que tingui el servei. 



NOSALTRES

Massa pacients per hora i tarifes massa baixes

Aquest maig s’han presentat els re-

sultats, pel que fa als col·legiats i les 

col·legiades de Catalunya, de dues en-

questes endegades respectivament pel 

Consejo General de Colegios de Fisio-

terapeutas (CGCF) i pel Colegio Profe-

sional de Fisioterapeutas de Castilla y 

León (CPFCYL), que us havíem animat a 

contestar i que tenien l’objectiu de va-

lorar la relació professional dels fisiote-

rapeutes amb les mútues laborals i les 

companyies asseguradores.

El Col·legi agraeix la vostra participa-

ció. Tot seguit, compartim resultats i 

conclusions.

L’ENQUESTA DEL CGCF

L’enquesta ‘Mútues d’Accidents de Tre-

ball i Fisioteràpia’ va ser dissenyada per 

la Comissió de Fisioteràpia Laboral i 

Asseguradores del CGCF, de la qual en 

formen part els membres de la Junta de 

Govern del CFC Daniel Freixes i Ismael 

Martí. Es tractava de conèixer el funcio-

nament de les unitats de Fisioteràpia 

de les mútues o dels centres concertats 

que hi treballen, amb l’objectiu d’acon-

seguir un espai on els fisioterapeutes 

puguin desenvolupar plenament les 

seves competències professionals i que 

això repercuteixi en un benefici al siste-

ma sociosanitari.

Dels resultats, en destaca que el 61% 

dels enquestats són empleats de cen-

tres on s’hi deriven pacients de mútua 

laboral i que, en un 73% dels casos, la 

ràtio aproximada de pacients per hora 

és de 4 o 5. Un 44% de les vegades és 

el metge laboral qui decideix la deriva-

ció (un 3%, el fisioterapeuta) i també és 

el mateix metge laboral qui decideix, 

en la meitat dels casos, la durada del 

tractament i el moment de l’alta. I que-

da palès, també, que es fan sessions 

clíniques amb metges per a la presa de 

decisions en què hi participen un 53% 

dels enquestats. En un 83% dels casos, 

l’assistència als pacients és diària. Els 

pacients quirúrgics que són derivats a 

Fisioteràpia en fase preoperatòria són 

el 80% dels casos. El fisioterapeuta par-

ticipa en activitats de promoció de la 

salut només en el 40% dels casos. I un 

34% redacta històries clíniques, un cop 

per setmana.

Els comentaris dels enquestats desta-

quen que la ràtio de pacients per hora 

és massa elevada i que el sou mig del 

sector continua sent massa baix. Al ma-

teix temps, són diverses les veus que 

protesten perquè des de l’any 2010 han 

patit una reducció salarial del 5%, que 

encara no han recuperat. També hi ha 

excepcions. Comentaris en la línia que 

són bons tant l’ambient com la càrre-

ga de treball, així com fisioterapeutes 

orgullosos del centre on treballen i on 

poden desenvolupar bé la seva feina. 

També hi ha qui destaca el fet positiu 

de tenir un metge rehabilitador a mà 

amb qui poder parlar de tractaments, i 

que no tot sigui “fer màquines”.

Així mateix, només en un 41% dels ca-

sos és la mútua qui facilita la formació 

necessària per poder realitzar un bon 

abordatge i un bon tractament de Fi-

sioteràpia, que inclogui diagnòstic 

mèdic, història clínica, proves comple-

mentàries i d’imatge. Pel que fa a la 

informació clínica disponible, un 88% 

afirmen que tota la informació que re-

Dues enquestes plantejades als col·legiats i les col·legiades catalans sobre la 
relació professional dels fisioterapeutes amb les mútues laborals i les companyies 
asseguradores destaquen ràtios de pacients per hora massa elevades i la 
necessitat, en general, d’apujar les tarifes.
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ben és la que els transmet el pacient i 

que, durant el tractament, només en un 

27% dels casos hi ha comunicació amb 

la mútua laboral.

Una altra realitat destacada és el fet 

que més de la meitat dels enquestats, 

un 53%, afirma que tracten tres o més 

pacients de mútua d’accidents al ma-

teix temps. Un 100% considera priori-

tària una revisió de les tarifes per sessió 

que paguen les mútues d’accidents. En 

aquest sentit hi ha comentaris com ara 

que “algunes mútues exigeixen coses 

desproporcionades tenint en compte el 

que paguen”, que s’han de millorar les 

condicions i que el fisioterapeuta con-

tinua “infravalorat”. “Paguen tan poc 

—resumeix un altre—, que és necessari 

atendre molts pacients a la vegada”.

L’ENQUESTA DEL CPFCYL

Per la seva banda, l’enquesta del Co-

legio Profesional de Fisioterapeutas 

de Castilla y León (CPFCYL) anava di-

rigida als fisioterapeutes que treballen 

al sector privat (empreses, autònoms 

i/o treballadors per compte propi) i 

pretenia fer un estudi estadístic so-

bre les companyies asseguradores. 

Dels resultats se’n deriva que el 59% 

dels enquestats treballen amb més de 

cinc companyies asseguradores i que 

en el 57% dels casos tracten diversos 

pacients alhora en una mateixa sessió. 

Un 92% facturen a les asseguradores 

per sessió. Hi ha unanimitat en que 

és urgent revisar tarifes, tant per ses-

sió com per tractament: ho pensen un 

100% dels enquestats. Un 97% deixaria 

de treballar per a una asseguradora en 

funció del preu que pagui.

Davant la pregunta oberta de “Com 

creus que es podria millorar aquesta 

situació?”, la majoria dels enquestats 

contesta en la línia que cal establir uns 

preus mínims, apujar els preus per ses-

sió i fer que es valori més la figura del 

fisioterapeuta.

El CFC, sensible amb la situació que es 

reflecteix a les enquestes i les necessi-

tats dels fisioterapeutes que treballen 

a mútues laborals o per elles, abordarà 

possibles accions per donar resposta a, 

entre altres, vetllar i garantir la qualitat 

del servei que es dona i millorar la comu-

nicació que reben els centres i els fisio-

terapeutes que treballen per a mútues.
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La formació continuada, un dels pilars del CFC: què hem fet i què tenim 
per al setembre 

Creiem que la formació continuada és un 

dels pilars de la nostra professió, motiu 

pel qual, des del Col·legi de Fisiotera-

peutes de Catalunya (CFC) programem 

periòdicament activitats formatives pen-

sades especialment per als nostres col·le-

giats i col·legiades, que sempre mirem 

que siguin en dies i horaris que puguin 

adequar-se als interessos de la majoria. 

A l’equador de l’any...

El passat 2 de febrer, a Vic, el fisiote-

rapeuta Santiago J. Crucci va impartir 

el seminari “Avaluació i tractament de 

Fisioteràpia del pacient amb patologia 

vestibular”, dins del marc de les acti-

vitats formatives proposades pel Grup 

d’Interès de Fisioterapeutes d’Osona i 

el Ripollès del CFC. El 25 i 26 de març, 

a la seu barcelonina del CFC, el fisio-

terapeuta Josep Lluís Estrada va im-

partir el curs de “Suport Vital Bàsic i 

Desfibril·lació Externa Semiautomàtica 

(SVB i DEA)”. Perquè els aparells des-

fibril·ladors externs automàtics salven 

vides, sobretot si al costat hi ha algú 

que els domina i pot donar una res-

posta adequada. 

El 30 de març, Tortosa va acollir el se-

minari sobre “Tècniques de drenatge 

de secrecions”, impartit per la fisiotera-

peuta Inma Castillo i organitzat per la 

Secció Territorial de les Terres de l’Ebre; 

el 17 i 18 de maig, a Tarragona va te-

nir lloc el curs “Introducció al concep-

te CORE”, impartit pel fisioterapeuta 

Daniel Sanchís i organitzat per la Sec-

ció Territorial del Camp de Tarragona, 

amb una gran acollida per part dels as-

sistents; i el 18 i 19 de maig, a Girona 

el curs “Actualització en Fisioteràpia 

respiratòria”, impartit també, per la fi-

sioterapeuta de la Unitat de Pneumolo-

gia de l’Hospital General de Granollers 

Inma Castillo i organitzat per la Secció 

Territorial de Girona, que també va re-

bre per part de les persones assistents 

molt bon feedback. 

Hi vau poder assistir? Sigui com sigui, 

molts d’aquests cursos repetiran edició, 

que podreu veure anunciada a la pàgi-

na web i a les xarxes. 

I de cara al setembre...

Si mirem endavant, just passat l’es-

tiu, i perquè pugueu reservar dates a 

l’agenda:

Divendres 13 de setembre, sense anar 

més lluny, a Tarragona, hi tindreu el curs 

“Mobilització del sistema nerviós”, a 

càrrec del fisioterapeuta Carles Munné.

Dissabte 14 de setembre hi haurà dos 

punts d’atenció: Tortosa, on el fisiotera-

peuta Rafel Donat impartirà el curs “La 

fuetada cervical i la cervicàlgia comuna: 

les afeccions amb més prevalença a la 

regió cervical”; i Vic, on Carles Escolà 

impartirà la formació “Emprenedoria 

en Fisioteràpia: com crear i gestionar 

un centre privat”.

Finalment, divendres 27 de setembre, a 

la seu de Barcelona, hi tindrem el curs 

“Abordatge conservador i en punció seca 

de la Síndrome de Dolor Miofascial”.

I això no és tot, estem treballant ja en 

els cursos que us oferirem durant tota 

la tardor i fins a finals d’any. 
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A l’octubre... Nova edició del Curs d’Exercici Físic Terapèutic (EFT)
Cada vegada més, l’exercici físic tera-

pèutic esdevé una de les formes amb 

més suport científic per al tractament 

fisioterapèutic de moltes de les pato-

logies més habituals en consulta. Cal 

transmetre a la població, per tant, la ne-

cessitat de posar-se en mans de profes-

sionals de la salut quan parlem de pau-

tes d’exercici per tractar malalties.

Per aquest motiu, el CFC tornarà a pro-

gramar, de cara a l’octubre de 2019, un 

curs bàsic d’Exercici Físic Terapèutic 

(EFT), com el que ja es va dur a terme 

l’any passat. Ja us ho podeu anotar a 

l’agenda: passat l’estiu podrem avançar-

vos més detalls, les dates exactes, com i 

on inscriure-us-hi, el professorat, etcètera.

L’EFT és el present i el futur, i una de les 

pràctiques amb més evidència científica. 

Enrere deixem, doncs, l’època en què 

l’EFT quedava relegat en favor de la terà-

pia manual passiva. I de mica en mica, 

avancem en l’avaluació i detecció de limi-

tacions en les capacitats físiques i funcio-

nals dels pacients, el disseny i la incorpo-

ració de programes d’exercici terapèutic, 

i la capacitació dels fisioterapeutes per-

què incorporin l’EFT com un dels eixos 

principals dels protocols d’intervenció.

En aquesta línia anirà el curs. Tot i que 

encara hi estem treballant, podem dir 

que tornarà a constar de sis mòduls 

amb un total aproximat de 46 hores 

lectives (30 hores impartides en línia i 

16 hores de seminaris pràctics), al llarg 

d’uns cinc mesos.

El programa, bastant semblant a l’an-

terior, inclourà conceptes sobre la fi-

siologia de l’exercici, l’avaluació de la 

capacitat funcional, els canvis de com-

portament en relació a l’activitat física i 

la prescripció de l’EFT.

Passat l’estiu, us facilitarem tots els de-

talls del programa, dates i horaris per 

acabar d’animar-vos a que us hi apun-

teu. Valdrà la pena!

El CFC busca vincles de col·laboració interprofessionals amb el COEC

El degà del Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya (CFC), Ramon Aiguadé, 

va reunir-se el passat 19 de juny amb el 

president del Col·legi Oficial d’Odon-

tòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 

(COEC), Antoni Gómez, amb l’objectiu 

d’establir vincles de col·laboració inter-

professionals en benefici dels col·legiats 

i les col·legiades.

Odontòlegs i estomatòlegs compar-

teixen amb fisioterapeutes el fet que 

molts són autònoms i tenen consultes 

privades, realitat que fa que treballin 

sols o amb pocs companys i companyes.

En aquest sentit, Gómez i Aiguadé 

van tractar, per exemple, la possibilitat 

d’oferir serveis comuns als col·legiats 

i col·legiades d’ambdós col·legis que 

els facilitin avantatges com ara l’accés 

a programes de gestió del seus centres.

També van parlar d’endegar campanyes 

conjuntes de divulgació de les dues pro-

fessions així com d’establir fòrums de 

diàleg i interacció entre els professionals 

que representen el COEC i el CFC.

Finalment, Gómez i Aiguadé van acor-

dar trobar-se periòdicament per conti-

nuar buscant la manera de col·laborar 

ateses les característiques similars que 

presenten els dos col·legis.
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Dues dates a tenir en compte aquest 2019: 4 d’octubre i 15 de novembre, 
Jornada de l’Esport i Jornada de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica

Reserveu-vos el divendres 4 d’octubre. 

Serà el dia en què tindrà lloc, al CAR de 

Sant Cugat (Centre d’Alt Rendiment), la 

Jornada de Fisioteràpia de l’Esport del 

CFC, que aquest 2019 estarà dedicada 

a les novetats tecnològiques, d’abor-

datge i de raonament clínic.

Aquesta nova jornada de Fisioteràpia 

esportiva comptarà amb ponents tan 

interessants com Sarah Louise Kroman, 

Marc Sebastián, Rayco García, Pep Me-

dina, Sergio Patiño o Raúl Beribé, que 

parlaran, respectivament, de la neces-

sitat d’implementar guies de pràctica 

clínica, de l’estimulació elèctrica trans-

cranial, de la termografia en el diag-

nòstic de Fisioteràpia i l’evolució de les 

lesions, de noves tecnologies en esport 

adaptat, d’influències miofascials i neu-

rals i d’actualització en els protocols de 

reeducació postlesió del LEA.  

Encara falten quatre mesos i ja hi estem 

treballant. En les properes setmanes, 

us en podrem oferir més detalls. Això 

sí, reserveu-vos la data, perquè no us la 

voldreu perdre. 

Una altra data que us heu de reservar 

és el divendres 15 de novembre de 

2019. És el dia escollit per celebrar, 

a l’Hotel Hesperia Barcelona Tower 

(avinguda de la Granvia, 144, de 

L’Hospitalet de Llobregat), la propera 

Jornada de Fisioteràpia Neuromuscu-

loesquelètica del CFC.

Serà una jornada que durà a la ciutat 

expertes i experts en aquest àmbit, 

amb ponències i masterclass durant tot 

el dia sobre temes tan interessants com 

el diagnòstic en control motor, el dolor 

com a motivador de la inactivitat de l’or-

ganisme i classificacions diagnòstiques 

enfocades al moviment. Entres les per-

sones que impartiran aquestes ponèn-

cies o masterclass, podem anomenar ja 

professionals com ara Ana Gacimartín, 

Pedro Rubio, Júlia Jubany, Enric Sirvent, 

Arturo Goicoechea i Antoni Morral.  

I tot i que encara falten encara cinc me-

sos, l’equip de professionals del Col·legi 

ja hi està treballant i, a mesura que s’acos-

ti el dia, us n’anirem oferint més detalls. 

Per ara, però, reserveu-vos la data!
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Pere Narbona Marrasé,  fisioterapeuta i exdegà del CFC, mor als 76 anys

Pere Narbona Marrasé, col·legiat número 

3 i exdegà del Col·legi de Fisioterapeu-

tes de Catalunya (CFC), va morir aquest 

divendres 7 de juny, a l’edat de 76 anys, 

segons ha informat la seva família, que 

va acompanyar-lo fins al darrer moment. 

Aficionat a la fotografia, la pintura, la 

història de la música, la lectura... De 

tracte afable i sempre entregat a la de-

fensa d’aquesta professió nostra, que 

tant estimava i respectava, Pere Nar-

bona (1942-2019) va ser degà del CFC 

entre els anys 1992 i 1996, i serà recor-

dat com una persona entranyable i un 

abnegat professional. 

Durant el temps que va ser màxim re-

presentant del Col·legi, va mirar de cui-

dar tant com va poder els col·legiats i 

les col·legiades, oferint-los un ventall 

de serveis, assessoria, formació i acti-

vitats, i defensant-los de l’intrusisme, 

com recordava ell mateix el 2007, en-

trevistat amb motiu del 50è aniversari 

de la Fisioteràpia. 

“Els inicis no va ser fàcils”, afirmava 

Narbona, “perquè les pròpies institu-

cions eren les primeres a qui els costa-

va considerar la Fisioteràpia una ciència 

sanitària”. Narbona definia el treball 

realitzat durant el seu mandat com 

una feina “de formiguetes”. Una feina 

constant i imparable que va donar els 

seus fruits i que va posar les bases per 

tot el que podem créixer encara com a 

col·lectiu sanitari. 

Precisament, per la seva incansable 

tasca de defensa, difusió i promoció 

de la professió, el setembre de 2009 

Narbona va ser reconegut amb el 

“Premi June Nystrom”. Des del mo-

ment de la seva creació el novembre 

de 2010, formava part també, com a 

degà honorífic, del Consell Social de 

la Fisioteràpia.

Finalment, l’octubre de 2016 va ser re-

conegut, amb la resta de col·legiats ju-

bilats aquell any, a la Nit de la Fisioterà-

pia, la gran festa anual del col·lectiu. 

Formava part de la Junta de l’Associa-

ció Catalana de Parkinson d’ençà que el 

2002 li van diagnosticar aquesta malal-

tia neurològica degenerativa. Així, des 

de la pròpia experiència com a malalt 

i com a professional sanitari que era, 

sempre insistia en transmetre als fisio-

terapeutes que “calen professionals 

qualificats per al tractament d’aquest 

tipus de patologies perquè, encara que 

els resultats es vegin només a llarg ter-

mini, la satisfacció de donar-los qualitat 

de vida serà enorme”. 

L’actual Junta de Govern del CFC vol 

reconèixer i agrair tota la bona feina 

feta per Narbona al llarg de dècades 

pel bé del col·lectiu de fisioterapeutes 

i la Fisioteràpia. El nostre condol més 

sincer a tota la seva família i amics en 

aquests moments de dolor. 
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Videoconsell de juny: ballar és una manera divertida de fer exercici físic, no 
s’hi val fer-se mal

Balls de saló, sevillanes, ballet, sardanes, 

zumba, bachata: hi ha moltíssims tipus 

de ball i tots impliquen moure l’esque-

let, és a dir, fer exercici físic, i alhora, pas-

sar-s’ho bé al ritme de la música. Però no 

hem de deixar-nos endur per l’eufòria i 

forçar massa el cos, hem de gaudir-ne, 

però sempre anant amb compte.

Per aquest motiu i amb el sentit didàctic 

de sempre, el videoconsell del mes de 

juny de la campanya “12 mesos, 12 con-

sells de salut”, en què participa el Col·le-

gi de Fisioterapeutes de  Catalunya 

(CFC), està dedicat a fomentar que la 

gent balli perquè moure’s sempre és sa-

ludable, però amb seguretat.

Abans d’entrar a classe o a la pista a 

donar-ho tot, cal preparar el cos fent 

moviments suaus i estiraments, per 

posar a punt tant els músculs com les 

articulacions, subratlla el videoconsell. 

Sense oblidar que cal fer servir roba i 

calçat adequats, cada tipus de ball té 

les seves necessitats. 

Anar de menys a més és una altra màxi-

ma del videoconsell. Per evitar proble-

mes, cal escalfar i anar progressant en 

complexitat i en velocitat. Com a reco-

manació, aparcar els problemes a casa i 

dedicar tota l’atenció a deixar que el rit-

me se’ns emporti. Això sí, sense oblidar 

que no ballem sols i cal estar pendents 

de les persones que ens envolten, evi-

tem topar amb algú o algun objecte. 

Una altra cosa que destaca el video-

consell és que ballar no deixa de ser 

una activitat física, que pot arribar a ser 

molt exigent. Així que cal tenir preparat 

el cos pel que li exigirem i sempre que 

tinguem alguna molèstia, consultar el 

fisioterapeuta de confiança. 

La campanya ‘12 mesos, 12 consells 

de salut’ és una iniciativa conjunta del 

Colegio Oficial de Fisioterapeutas del 

País Vasco, el Colegio Oficial de Fisio-

terapeutas de Navarra, l’Il·lustre Col·le-

gi de Fisioterapeutes de la Comunitat 

Valenciana, el Colegio Oficial de Fi-

sioterapeutas de Galicia, el Colegio 

Profesional de Fisioterapeutas de la 

Comunidad de Madrid, el Colegio de 

Fisioterapeutas de Cantabria i el Col·le-

gi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Mireu el videoconsell i compartiu-lo a: 

www.fisiotv.cat
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Aprovats, en l’Assemblea General, l’estat de comptes i la proposta de 
distribució del romanent 2018 d’acord amb l’enquesta realitzada el passat 
mes de maig

Aquest passat dissabte 15 de juny, un 

cop acabada la I Jornada Transpirinen-

ca, va tenir lloc al Centre Empresarial 

i Tecnològic de l’Alt Pirineu, a La Seu 

d’Urgell, la XLV Assemblea General Or-

dinària del Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya (CFC).

La que significa la principal trobada 

de col·legiats i col·legiades del CFC va 

començar puntualment a les 19.30 h, i 

va servir, entre altres coses, per aprovar 

per majoria (amb una abstenció) l’estat 

de comptes del 2018, i per unanimitat 

la proposta de la Junta de Govern d’in-

vertir els 157.064,62 euros del romanent 

de l’exercici positiu del 2018 seguint 

els resultats de l’enquesta realitzada el 

passat mes de maig.

Un altre punt important de la cita va ser 

la presentació de la Memòria d’activitats 

del 2018 en què destaca l’augment con-

siderable d’altes de centres (190 el 2018, 

pels 36 del 2017); la històrica prevalença 

de dones entre el col·lectiu (66%), així 

com d’una franja d’edat eminentment 

jove, el 42% tenen entre 30 i 40 anys. 

En aquest sentit, la presentació de la 

Memòria va posar xifres a l’augment 

significatiu d’ofertes publicades a la 

Borsa de Treball del CFC (més de mig 

miler) per satisfer la demanda creixent, 

i va aprofitar per recordar a col·legiats 

i col·legiades la necessitat d’estar do-

nats d’alta de les llistes de distribució, 

que són una de les vies de comunicació 

directa del Col·legi i, per tant, la millor 

manera d’estar al dia en quan a notícies 

sobre la professió i el Col·legi, activitats, 

formació, serveis col·legials i avantatges.

Així mateix, la Junta va repassar tam-

bé l’augment d’accions realitzades per 

combatre l’intrusisme (més d’un cente-

nar) i va confirmar l’anunci de la crea-

ció d’un nou grup de treball dedicat 

a aquesta problemàtica i que ja està 

treballant en propostes per abordar 

aquestes qüestions. 

L’Assemblea va ser també una bona 

ocasió per posar de manifest l’augment 

dels ajuts que el Col·legi ha destinat a 

les famílies del col·lectiu al llarg del 

2018, així com per anunciar la previsió 

d’incrementar-los encara més al llarg 

d’aquest any.

Es va aprofitar l’avinentesa per anunciar 

l’inici del servei d’assessoria del CFC, a 

La Seu d’Urgell, a partir de setembre, 

així com l’augment del nombre d’ajuts 

a la recerca, amb la intenció que puguin 

gaudir-los encara més persones. 

En relació al Club CFC, que continua a 

ple rendiment gràcies a la Laura Martí-

nez, responsable d’aquestes accions, es 

va fer palès que més de mil col·legiats 

s’han beneficiat de les ofertes i promo-

cions d’aquest servei del Col·legi, entre 

les quals destaquen ofertes de formació 

transversal (248), entrades per a espec-

tacles (187) i descomptes en carburants 

(164). Descobriu tots els avantatges que 

us té reservats el Club CFC. 

Al final de la trobada, els col·legiats i 

les col·legiades presents van aprofitar 

per enraonar entre ells i amb la Junta 

de Govern del CFC mentre berenaven.

Aprofitem aquestes línies per agrair a 

l’amfitriona i recent creada Secció Terri-

torial de l’Alt Pirineu i Aran la seva tasca i 

ajut durant tot el dia, tant a la 1a Jornada 

Transpirinenca com a l’Assemblea, atès 

que van ser clau per l’èxit d’ambdues 

activitats. Un plaer compartir-ho amb 

tots vosaltres, companys i companyes! 
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5 d’octubre, el “Dia D” de la Fisioteràpia al carrer, a Barcelona

El dissabte 5 d’octubre serà el “Dia 

D”, data triada per celebrar el Dia de 

la Fisioteràpia (DIFT) a Barcelona. El 

Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya (CFC), un any més, portarà la Fi-

sioteràpia al carrer amb una gran festa 

popular de caràcter lúdic i participatiu, 

oberta a tothom i per a tothom. 

Una vegada més, el DIFT serà un punt 

de trobada de professionals, estu-

diants, pacients, amics, passavolants 

i més d’una cara coneguda amb l’ob-

jectiu d’apropar la Fisioteràpia a la 

població i de fer-ne difusió en primera 

persona, sota una consigna clara: la Fi-

sioteràpia és salut.

I el format tornarà a ser el d’una festa 

pensada per a tota la família, que com-

binarà lleure i divulgació, atès que du-

rant tota la jornada es faran xerrades, 

tallers i activitats diverses relacionades 

amb la nostra professió des de dife-

rents vessants i àmbits. 

Estigueu atents a les nostres comunica-

cions al web del CFC, a les xarxes i al 

correu electrònic… perquè al llarg de 

les properes setmanes us anirem do-

nant informació que, de ben segur, us 

animarà a venir a celebrar amb nosal-

tres el Dia de la Fisioteràpia! 

On ho celebrarem? En un punt neu-

ràlgic de la ciutat de Barcelona i, com 

dèiem, amb activitats per a la canalla 

i per als adults, amb la implicació de 

comissions, grups d’interès, grups de 

treball i seccions territorials.

Programa especial a RAC1

Una de les novetats d’aquest any arri-

barà el dia abans: el divendres 4 d’octu-

bre la Fisioteràpia serà la protagonista 

del programa “Tot és possible”, que 

condueix la periodista Elisenda Camps, 

a RAC1, i que té un lema molt suggeri-

dor “Cap pregunta sense respondre”. 

El programa compta amb una mitjana 

de 66.000 oients diaris, amb els que 

tindrem l’oportunitat d’interactuar el 

proper 4 d’octubre. 

Serà, doncs, una molt bona ocasió per-

què des del CFC puguem transmetre 

tot el que pot fer la Fisioteràpia per a 

la població, que la Fisioteràpia és trac-

tament i recuperació, però que també 

és prevenció. 

DIFT 2019

2019DIFT
Col·legi
de Fisioterapeutes
de Catalunya

Les activitats del DIFT a les seccions territorials del CFC se celebraran el cap de setmana del 28 de setembre.
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NOSALTRES

FORMACIÓ DE MÀSTERS OFICIALS I 
DOCTORATS UNIVERSITATS

Màster de Fisioteràpia en el Sistema Musculoesquelètic

Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS

Data d’inici: 18 d’octubre 2019

Coordinador: Carles Munné

cmunne@umanresa.cat

Per a més informació sobre el Màster: 
www.umanresa.cat/ca/master-universitari-fisioterapia-sistema-musculoesqueletic
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Màster Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica

Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS

Data d’inici: 1 de setembre 2020

Contacte: maite@uic.es (Maite Matalonga)

Per a més informació sobre el Màster: 
www.uic.es/es/estudis-uic/salud/master-universitario-fisioterapia-pediatrica-oficial

Màster Interuniversitari en Recerca en Salut

Nombre de crèdits: 90 crèdits ECTS

Data d’inici: 4 de novembre 2019

Contacte: recerca.salut@infermeria.udl.cat

Màster en Educació per a la Salut

Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS

Data d’inici: 23 d’octubre 2019

Contacte: fif.secretariadeganat@udl.cat

Per a més informació sobre el Màster: 
www.masterenrecercasalut.udl.cat

Per a més informació sobre el Màster: 
www.masterenrecercasalut.udl.cat/ca
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Màster Interuniversitari en Investigació Translacional en Fisioteràpia

Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS

Data d’inici: 27 de setembre 2019

Contacte: fisioterapia@eug.es

Màster Universitari de Fisioteràpia en Pediatria

Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS

Data d’inici: 26 de setembre 2019

Contacte: fisioterapia@eug.es

Màster Universitari en Fisioteràpia de l’Esport i Readaptació a l’Activitat Física

Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS

Data d’inici: 7 d’octubre 2019

Contacte: fisioterapia@eug.es

Màster Universitari en Fisioteràpia del Tòrax

Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS

Data d’inici: 16 de setembre 2019

Contacte: fisioterapia@eug.es

Màster Universitari en Osteopatia

Nombre de crèdits: 120 crèdits ECTS

Data d’inici: 13 de setembre 2019 

Contacte: fisioterapia@eug.es   

Per a més informació sobre el Màster: 
www.eug.es/ca/estudis/master-universitari-en-recerca-traslacional-en-fisioterapia-sant-cugat

Per a més informació sobre el Màster: 
www.eug.es/ca/estudis/master-universitari-fisioterapia-pediatria

Per a més informació sobre el Màster: 
www.eug.es/ca/estudis/master-universitari-en-fisioterapia-de-lesport-i-readaptacio-a-lactivitat-fisica

Per a més informació sobre el Màster: 
www.eug.es/ca/estudis/master-universitari-en-fisioterapia-del-torax

Per a més informació sobre el Màster: 
www.eug.es/ca/estudis/master-universitari-en-osteopatia
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Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, 
Envelliment o Discapacitat

Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS

Data d’inici: octubre 2019

Directors del Màster: Jordi Vilaró i Mercè Sitjà

pgsalut@blanquerna.edu

Per a més informació sobre el Màster: 
www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-en-activitat-fisica-terapeutica

Màster Universitari en Neurofisioteràpia

Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS

Data d’inici: octubre 2019

Director del Màster: Pedro V. López

pgsalut@blanquerna.edu

Màster Universitari en Fisioteràpia Infantil

Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS

Data d’inici: octubre 2019

Director del Màster: Xavi Vidal

pgsalut@blanquerna.edu

Màster Universitari en Fisioteràpia dels Esports d’Equip (impartit juntament amb el Barça 
Innovation Hub Universitas)

Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS

Data d’inici: setembre 2019

Directors del Màster: Albert Puig-Diví i Azahara Fort-Vanmeerhaeghe

pgsalut@blanquerna.edu

Per a més informació sobre el Màster: 
www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-neurofisioterapia

Per a més informació sobre el Màster: 
www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-fisioterapia-infantil

Per a més informació sobre el Màster: 
www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-en-fisioterapia-dels-esports-d-equip
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Pla de formació

2019

Secció Territorial del Camp de Tarragona

Cursos

Mobilització del Sistema Nerviós

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 de l’Esport

Jornada de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica

Cursos

Les afeccions neuromusculoesquelètiques amb més 
prevalença de l’extremitat inferior

Introducció a la Fisioteràpia respiratòria en geriatria

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

Seminaris Tècnics

Avaluació diferencial del dolor lumbar mitjançant 
diagnòstic pel símptoma i raonament fisioterapèutic

Girona
Secció Territorial de Girona

Seminaris Tècnics

Tècniques ventilatòries en Fisioteràpia respiratòria

Vilanova i la Geltrú
Grup d’Interès del Garraf

Seminaris Tècnics

4M (Mulligan, McConnell, McKenzie i Maitland)

Igualada
Grup d’Interès de l’Anoia

Cursos

Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Semiautomàtica

Vilafranca del Penedès
Grup d’Interès del Penedès

Seminaris Tècnics

4M (Mulligan, McConnell, McKenzie i Maitland)

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

www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/formacio

Osona
Emprenedoria en Fisioteràpia. Com crear i 
gestionar un centre privat
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QUI ÉS QUI
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Qui soc?

Em dic Mireia Solà i, tot i que les meves 

arrels siguin vilassarenques, ja fa 8 anys 

que visc a Barcelona.  

Soc una persona molt inquieta i això 

m’ha permès aconseguir molts dels 

meus objectius. A nivell professional, 

m’ha fet interessar-me i formar-me 

constantment des de que vaig decidir 

fer el Grau en Fisioteràpia i ser crítica 

amb la professió.

Soc graduada en Fisioteràpia per la Fa-

cultat Ciències de la Salut Blanquerna 

(URL) i afortunada d’haver estat premia-

da pel millor expedient acadèmic. Tinc 

un màster en Activitat Física Terapèuti-

ca, un postgrau en Abordatge del do-

lor i altres formacions complementàries 

en Atenció Centrada en la Persona, 

mètode Dotte, mètode Perfetti i esti-

mulació basal.

Soc membre de la Comissió de Geria-

tria del Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya (CFC) i integrant del grup 

de fisioterapuetes de la Societat Es-

panyola de Geriatria i Gerontologia 

(SEGG). 

Què faig?

Fa cinc anys em vaig graduar en Fi-

sioteràpia i, amb l’esforç del dia a dia, 

m’he pogut dedicar al que més m’agra-

da: la Fisioteràpia geriàtrica. 

He treballat per a la Diputació de Bar-

celona com a dinamitzadora en equipa-

ments urbans, de formadora d’equips 

Mireia Solà
Membre de la Comissió de Geriatria 

sanitaris en ergonomia i maneig de pa-

cients, i com a fisioterapeuta assisten-

cial en centres residencials. 

Actualment treballo a la residència 

Jaume Batllle de Poblenou implemen-

tant programes d’activitat física i en-

trenaments multicomponents. També 

col·laboro com a docent en geriatria, 

activitat física terapèutica i en evidèn-

cia científica. 

I com que és imprescindible l’evi-

dència científica en salut per seguir 

avançant i oferir un servei de quali-

tat, intento promoure al màxim la Fi-

sioteràpia Basada en Evidència (FBE) 

dins del meu camp, participant en 

projectes d’investigació i col·laborant 

amb entitats i grups de promoció de 

Fisioteràpia geriàtrica. 

Què vull fer?

Com a  defensora de la FBE i també 

de l’activitat física terapèutica, espero 

poder promoure aquestes praxis en el 

camp de la Fisioteràpia i ser partícip 

d’aquest impuls al canvi, especialment 

en el món de la geriatria.

Ser membre de la Comissió del CFC  i 

de la SEGG em permet donar aquest 

punt reflexiu en l’àmbit de la Fisioterà-

pia en geriatria, no obstant és impor-

tant poder seguir divulgant aquesta 

veu en major extensió.

Una vocació i passió és la docència. Fins 

a dia d’avui he pogut fer col·laboracions 

en diferents entitats i, en aquest sentit, 

espero ampliar i progressar en el món 

docent que tant m’apassiona.



SCBF
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El dia 27 de setembre, es realitzarà la 

segona edició del Taller d’amputats 

d’extremitats inferiors, impartit per Pol 

Monné i Carlos Lázaro, on aprendrem 

els diferents nivells d’amputació i el seu 

pronòstic funcional, coneixerem el temps 

i el tractament en cada fase del procés, 

diferenciarem entre síndrome del mem-

bre fantasma/dolor neuropàtic/neuroma 

del monyó i coneixerem el seu abordat-

ge, adquirirem destresa en la realització 

de l’embenat del monyó; aprendrem la 

correcta col·locació dels diferents siste-

mes de suspensió i encaixos, i coneixe-

rem les fases de la marxa en el pacient 

amputat i la seva reeducació. 

A l’octubre tindran lloc dos grans esde-

veniments: el 5 d’octubre s’exposaran 

els millors Treballs Finals de Grau (TFG) 

de les universitats catalanes a la V Jor-

nada Interuniversitària i el 25 d’octubre 

es parlarà de les noves tecnologies apli-

cades a la medicina i a la Fisioteràpia 

esportiva a la V Jornada conjunta amb 

Medicina de l’Esport.

Al novembre començarem amb el Curs 

de Fisioteràpia respiratòria en ventila-

ció mecànica no invasiva realitzat els 

dies 8 i 9 per la fisioterapeuta Macare-

na Segura. El dia 23 finalitzarem el mes 

amb el XV Congrés anual de la Socie-

tat. Les temàtiques se centraran en les 

lesions del lligament encreuat anterior, 

la rehabilitació cardíaca i l’abordatge 

de les tendinopaties. 

Recorreguem junts el camí fins a un final 
d’any ple d’activitats
Arriba l’estiu! Toca carregar les piles per venir amb moltes ganes d’aprendre 
i gaudir de totes les activitats que us esperen a l’últim trimestre de l’any.  

 www.scfisioterapia.cat

 SocietatCientificaDeFisioterapia

 @SCBF_Scientific

 @scbfscientifica

La 
FISIOTERÀPIA  
en 
MOVIMENT

Pròximament anirem actualitzant la pàgi-

na web i les xarxes socials amb informa-

ció sobre noves formacions i esdeveni-

ments, estigueu atents! 



CLUB CFC
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El Club CFC convida els seus col·le-

giats i col·legiades a gaudir en família 

de dos dels millors parcs aquàtics de  

Catalunya, l’Aquadiver de Platja d’Aro 

i el Waterworld de Lloret de Mar, i per 

aquest motiu us ofereix una rebaixa en 

el preu habitual de l’entrada, que sor-

tirà així per només 25 euros. 

Gràcies al Club CFC, en comptes dels 35 

euros habituals, tots els que ho sol·lici-

tin podran entrar a l’Aquadiver o al Wa-

terworld per 25 euros, oferta extensible 

a fins a tres acompanyants (vàlida només 

una vegada per persona, parc i mes). 

Piscines d’onades, rius ràpids, tobo-

gans, kamikazes i pistes toves, són al-

gunes de les atraccions orientades tant 

al públic infantil com als adults, de què 

disposen aquests dos parcs aquàtics. 

Sense oblidar els restaurants, creperies, 

zones de pícnic i pinedes.

A més, una vegada dins del parc, po-

dreu beneficiar-vos de la promoció 

“Torna al parc que vulguis per 10 eu-

ros”, així que, gràcies al Club CFC, si 

voleu, aquest estiu, podreu gaudir dos 

dies d’aquests parcs aquàtics a uns 

preus que valen la pena.

L’oferta no és acumulable a d’altres 

ofertes i/o promocions i estarà sempre 

subjecta a l’aforament dels parcs.

L’Aquadiver de Platja d’Aro estarà 

obert al públic entre el 10 de juny i l’11 

de setembre de 2019 i el Waterworld 

de Lloret de Mar ho estarà del 20 de 

maig al 22 de setembre de 2019.

Per gaudir-ne, només heu de 
posar-vos en contacte amb el Club 
CFC a través del correu electrònic  

clubcfc@fisioterapeutes.cat

En família, a l’Aquadiver o al Waterworld, 
amb el Club CFC

mailto:clubcfc%40fisioterapeutes.cat?subject=
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Gaudiu amb el Club CFC d’un 10% de 

descompte en els paquets de viatge i 

allotjament de la companyia Grimaldi 

Lines, des del port de Barcelona, cap 

a destins mediterranis com ara Itàlia, 

Grècia, Marroc, Tunísia, Sicília, Malta 

o Sardenya. El descompte s’aplicarà a 

tots els membres de la reserva, tant els 

col·legiats com els acompanyants.

Es tracta d’una oferta acumulable a la 

resta d’ofertes especials actives en el 

moment de la reserva i que s’aplicarà 

al passatge bàsic, suplement de cabi-

na, butaca, mascotes i vehicles (no a les 

taxes). La promoció és vàlida per a tots 

els mesos del 2019.

Sardenya, un 
destí ideal
El Club CFC us recomana Sardenya, atès 

que és un viatge directe des de Barce-

lona, sense escales a altres ports i molt 

assequible econòmicament, que resulta 

un destí d’allò més estiuenc: platges de 

sorra blanca i aigües transparents.

La història i els espais naturals de Sar-

denya fan d’aquesta illa italiana un lloc 

únic i inoblidable. Sardenya, segona 

illa del Mediterrani en extensió, reu-

neix tot tipus de paisatges, des de les 

muntanyes del Gennargentu on gaudir 

del senderisme, fins a les platges d’ai-

gua cristal·lina que l’envolten, passant 

pel seu interior, l’essència de l’illa. 

Per gaudir-ne, només heu de 
posar-vos en contacte amb el Club 
CFC a través del correu electrònic  

clubcfc@fisioterapeutes.cat

Amb el Club CFC gaudeix d’un 10% de descompte 
en destins mediterranis de Grimaldi Lines

La ciutat de L’Alguer, sense anar més 

lluny, és una petita joia: el seu centre 

històric, la seva muralla i les seves plat-

ges. A pocs quilòmetres, hi trobareu la 

Riviera del Corallo, el Parc Regional de 

Porto Conte, Capo Caccia i la Grotta 

del Nettuno, entre molts altres punts. 

Més informació i possibles destins: 
www.grimaldi-lines.com/es
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