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OPINIÓ

Temps d’estiu
Ramon Aiguadé. Degà
Arribat l’estiu, és temps de des-

pació de comissions, seccions,

cansar i agafar forces per al curs

grups de treball... i a la tarda, un

que iniciarem ben aviat. I ho fa-

acte destinat als fisioterapeutes

rem amb la força i la il·lusió de

que ens vulguin acompanyar

retrobar-nos amb vells amics i

per commemorar el nostre dia.

amigues per poder compartir,
plegats, nous reptes.

Al novembre, celebrarem la
Jornada de Fisioteràpia Neuro-

El 8 de setembre es commemo-

musculoesquelètica i la Nit de la

ra el Dia Mundial de la Fisioterà-

Fisioteràpia, en la qual lliurarem,

pia. Atès que en aquesta data

entre d’altres, el Premi June

encara hi ha vacances escolars

Nystrom i farem un reconeixe-

realitzarem els actes de com-

ment al recentment traspas-

memoració a finals de setembre

sat Pere Narbona, exdegà del

a les seccions territorials, i el 4

Col·legi i membre del Consell

i 5 d’octubre a Barcelona amb

Social, apassionat i gran defen-

el gran DIFT. Fidels al nostre

sor de la Fisioteràpia.

compromís d’explicar a la societat tot allò que aporta la Fi-

A la tardor posarem en marxa

sioteràpia a la vida de cadascú,

el servei de confecció gratuïta

el 4 d’octubre, i coincidint amb

de pàgines web, que més enllà

la Jornada de l’Esport al CAR

d’oferir un servei als col·legiats i

de Sant Cugat, es realitzarà en

col·legiades pretén augmentar la

directe el programa de RAC1

presència a les xarxes de la nos-

“Tot és possible” amb l’Elisenda

tra tasca com a fisioterapeutes.

Camps. I al dia següent, de nou

Aquest servei complementarà el

a Barcelona, us esperem a tots

ProET, la plataforma d’exercici

i totes per celebrar el Dia de la

terapèutic que tan bona acollida

Fisioteràpia en dos actes dife-

està tenint, així com la Platafor-

renciats: una festa al matí ober-

ma del Coneixement Compartit.

tots i totes vosaltres. Es convocaran els ajuts a la formació, que
tindran la quantitat econòmica
més alta de la història del CFC, i
també els ajuts a la recerca.
Ja ho veieu! Ens espera un retorn ple d’activitat, ple de serveis i ple de Fisioteràpia.
Ara és temps d’estiu, és temps de
descansar i recuperar energies,
de disfrutar de la família i dels
amics i, al setembre, com sempre... més i millor Fisioteràpia!

ta al públic en general, centrada
en la difusió entre la ciutadania

Continuarem fent reunions itine-

i que comptarà amb la partici-

rants per aproximar el Col·legi a
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Un Col·legi més proper

4
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Fidels a un dels objectius que es
van proposar com a prioritaris
només iniciar la seva legislatura,
la Junta de Govern ha programat
tot un seguit d’activitats pensades per anar més enllà de les parets de la seu barcelonina i unir
el col·lectiu. Recórrer el territori
per ser més a prop dels companys i companyes d’arreu i copsar les seves necessitats, planificar jornades i actes institucionals
de reconeixement a col·legiats,
i organitzar activitats lúdiques
(tant esportives com culturals)
per compartir amb companys de
professió moments més relaxats
fora de l’ambient purament laboral són algunes de les actuacions que ha posat en marxa la
nova Junta amb la intenció de
fer un Col·legi més proper i cohesionar el col·lectiu.
D’entre les que ja s’han celebrat,
destaquen la pujada a la Mola,
una activitat organitzada pel recent creat Grup d’Activitats a la

moment la primera sortida ha

creat dues noves seccions terri-

estat a la Mola (Sant Llorenç del

torials: la Secció Territorial de les

Munt), però ja estan preparant

Terres de l’Ebre i la Secció Terri-

noves activitats de les quals us

torial de l’Alt Pirineu i Aran. Grà-

n’informarem puntualment.

cies a aquests nous organismes
col·legials ens és més fàcil es-

El Col·legi ben
a prop

tendre l’activitat col·legial arreu
i que tots els companys i companyes, siguin d’on siguin, sentin el Col·legi ben a prop. Aquest

Per tal de poder apropar-nos

és un dels motius pel qual tam-

més a tots els col·legiats i col·le-

bé organitzem jornades per tot

giades i per poder interaccionar

el territori (Terres de l’Ebre, la

més fàcilment amb ells, així com

Seu d’Urgell i Girona) i una de

per poder actuar puntualment

les dues assemblees generals

amb les diferents administra-

que celebrem cada any, en un

cions locals i comarcals, s’han

punt del territori català. Creiem

Natura (FISIOGAN). Aquest grup
pretén ser un nexe d’unió per als
fisioterapeutes als quals els agrada o practiquen esports de muntanya i una de les seves funcions
és coordinar activitats esportives
al medi natural que fomentin la
interacció entre professionals
en un entorn lúdic i esportiu. De
juliol-agost 2019 5
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que aquesta descentralització és
molt important. 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. Ens
agrada que qualsevol col·legiat,
visqui o visqui, pugui tenir l’oportunitat assistir a les jornades i a
les assemblees, de participar de
les decisions col·legials així com,
també, de les activitats tècniques i professionals que es programen just abans o després de
les assemblees, dotant així cada
trobada del màxim contingut
possible per intentar aconseguir
un gran nombre d’assistents.
Aquesta filosofia també la seguim amb les reunions mensuals
de la Junta de Govern, les quals
hem decidit que siguin itinerants
un cop cada trimestre. Abans
o després de les reunions es
realitza una trobada amb els fisioterapeutes de la zona per tal
de debatre noves iniciatives a
desenvolupar i possibles necessitats específiques, i també per
conèixer de primera mà les seves
inquietuds i propostes. És una
de les maneres de fer efectiva la
voluntat de la Junta de ser més
a prop de tots els col·legiats. De
moment ja hem visitat Olot i Sant
Feliu de Guíxols.
6
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centre esportiu Vall Parc Esport

amb 12 cossos complets i més de

de Barcelona (26 d’octubre), on

150 òrgans que ens mostren el

hi podran participar fisioterapeu-

funcionament de l’interior del cos

tes i l’acompanyant que esculli

humà, suposa una experiència

De cara a la tardor, ja tenim pre-

cadascú, sigui o no fisioterapeu-

que permet conèixer tot allò que

vist de realitzar dues Jornades

ta. El cost de la inscripció serà de

amaga la pell i, al mateix temps,

(Esport i Neuromusculoesquelè-

10 euros i tota la recaptació anirà

gaudir de l’espectacle de la vida

tica) així com diverses activitats

a la bossa solidària del CFC, que

com mai abans.

de caire més lúdic. A banda de la

a finals d’any s’entregarà a orga-

Nit de la Fisioteràpia, la festa de

nitzacions d’ajuda humanitària

Ja ho veieu... al CFC no descan-

gala anual amb què s’homenat-

encara per determinar.

sem i no parem de pensar en acti-

Què més tenim
programat?

vitats i accions perquè us sentiu el

ja els companys fisioterapeutes
i que està prevista per al proper

També a la tardor tenim previst

15 de novembre, també organit-

visitar l’exposició Human Bodies,

zarem el 1r Torneig de Pàdel per

al CC Las Arenas de Barcelona.

a fisioterapeutes a les pistes del

Aquesta mostra, que compta

NIT
DE LA FISIOTERÀPIA

Col·legi més vostre, més proper.

1r TORNEIG DE PÀDEL PER A

FISIOTERAPEUTES
Vall Parc Esport
Ctra. Arrabassada, 107-127, Barcelona

INSCRIPICIÓ 10€
destinats a ﬁns solidaris

Dissabte

26.10.2019

Organitzat:
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Manolo González

“Apostar pels serveis mèdics és una inversió,
no una despesa”

Aquest any farà 26 anys que treballa al RCD Espanyol. Va començar de sanitari a
les categories inferiors i ha crescut amb el club. Manolo González explica que ha
viscut la professionalització del món del futbol, en el sentit que cada vegada és tot
més competitiu i també per la importància que es dona, per fi, als serveis mèdics:
“Al final s’ha entès que apostar pels serveis mèdics és una inversió i no una despesa”. Vam anar a la ciutat esportiva de l’Espanyol, a Sant Adrià del Besòs, per parlar
amb ell una estona. De professionalització, de competició, de vocacions i de l’ofici
de fisioterapeuta. Aquí en teniu el resultat.
Quan era petit ja ho deia que de

quan ja treballava aquí, a l’Es-

em va mostrar el camí. Jugava

gran coordinaria els serveis mè-

panyol, vaig començar a les

a futbol i anava a un quiromas-

dics d’un club de primera divisió?

categories inferiors, fa 26 anys.

satgista que recuperava ciclis-

De jove no m’agradava estu-

tes, allò va despertar-me l’in-

No ho havia pensat mai, la ve-

diar, no trobava res que m’agra-

terès. Pensava: què fa, aquest

ritat. Jo vaig estudiar de gran,

dés. Va ser la pràctica el que

senyor, amb les mans, que pot

8
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curar? Jo treballava al tèxtil, te-

teixa direcció. I crec que ho es-

Com es posa en pràctica,

nia una empresa, vaig deixar-ho

tem aconseguint. Que per què

aquesta coordinació?

i vaig començar a interessar-me

un fisioterapeuta i no un met-

per aquest món on soc ara.

ge, coordinant els serveis mè-

A nivell de primer equip, del B,

dics? Més que mèrit meu, crec

del juvenil A i del femení A, fem

I ara tracta jugadors amb les ca-

que és mèrit del club. Ha estat

sessió clínica diària. Repassem

mes assegurades.

una aposta valenta del club, no

què tenim, com ho tenim i com

només pel fet de posar-hi un

ho coordinem. A nivell de futbol

T’hi acostumes. I ara mateix

fisioterapeuta, que hi ha altres

base masculí, femení i special,

gestiono més que no faig terà-

clubs a Espanya que ho han fet,

hi ha una sessió clínica setma-

pia. Som un total de 34 fisiote-

sinó per fer-ho públic oficial-

nal. I després hi ha el dia a dia,

rapeutes, quatre metges, dos

ment. En altres països és molt

són molts jugadors i jugadores,

nutricionistes, dos podòlegs i

normal. A Anglaterra, per exem-

som un club gran, però tenim

un psicòleg.

ple. I que per què han confiat

l’estructura necessària per arri-

concretament en mi? Potser

bar a tot arreu.

Un fisioterapeuta coordinant

perquè porto més de 25 anys

els serveis mèdics. No eren els

aquí i em coneixen, saben com

metges, els que dirigien?

treballo i conec l’empresa. No
ha estat fàcil fer el clic a nivell

Coordino els serveis mèdics

general, però al final s’ha entès

però sempre dic que cadascú

que apostar pel servei mèdic és

és responsable de la seva prò-

una inversió i no una despesa. I

pia feina. No faré ni de podòleg,

aconseguir-ho no era fàcil: era

ni de metge, ni de nutricionista,

responsabilitat nostra, dels fisio-

jo coordino i miro de traçar una

terapeutes, fer-nos valer i fer-los

línia transversal per aconseguir

veure la nostra importància.

que treballem tots en la ma-

Crec que el nivell de la
Fisioteràpia a Espanya
és molt bo. Tot i que
a vegades ens costa
reconèixer la nostra
categoria, ens ho
reconeixen més a fora
que a dins, però anem
per molt bon camí

juliol-agost 2019 9
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Han creat un programa molt

a tots. D’aquesta manera estem

riscos. Cada vegada estem més

potent de seguiment de l’estat

generant un historial ampli i co-

preparats, però alhora cada ve-

físic dels jugadors, una mena

ral, que ens permet també fer

gada s’exigeix més a l’esportis-

de base de dades que implica

prevenció, detectar possibles

ta, perquè es juga més.

des dels més menuts fins al pri-

anomalies i anar-ho corregint

mer equip.

des del minut u. Vam començar

Com veu la Fisioteràpia al nos-

la temporada passada, imagi-

tre país?

És una aposta a llarg termi-

na’t el que tindrem d’aquí uns

ni que ja dona fruits. El primer

anys o unes dècades: la radio-

Crec que el nivell de la Fisio-

equip és la part més important

grafia de tothom, a nivell mus-

teràpia a Espanya és molt bo.

de l’empresa, en el sentit que

cular,

emocional.

Tot i que a vegades ens costa re-

és la més productiva i medià-

Actualment la lesió més comu-

conèixer la nostra categoria, ens

tica. Però també vivim del que

na en el món del futbol és la

ho reconeixen més a fora que a

generem des de la base, del

muscular, ho sabem i ho tenim

dins, però anem per molt bon

nostre planter, i per això és tan

acotat, però malgrat tots els

camí. Tant a nivell de formació,

important disposar d’aquestes

avenços i tots els estudis, l’es-

com a nivell professional, com

dades. Tenir tota la informació

port d’alt rendiment comporta

de gremi amb el Col·legi. Que

estructural,

possible de l’evolució —a nivell
estructural, funcional, mèdic i
psicològic— de cada esportista és importantíssim. Com més
informació tinguem quan arribin al primer equip, millor per
10

Per a mi és un orgull que una empresa com
l’Espanyol hagi pres aquesta decisió: donar el
càrrec de coordinador de serveis mèdics a un
fisioterapeuta. Crec que estem preparats per fer-ho
Noticiari de Fisioteràpia 123

no vol dir que no hi hagi marge

deixo espai per a reunions (com

això es vegi com una situació

de millora: sempre n’hi ha.

aquesta entrevista amb vosal-

normal i que es pugui replicar

tres) o d’altre actes públics, aquí

en altres clubs. Jo estic tranquil i

Com és un dia normal a la seva

o fora de la Ciutat Esportiva. I

feliç, i miro de fer-ho cada dia el

feina, des que arriba a la Ciutat

finalment, també busco temps

millor possible.

Esportiva fins que en marxa?

per resoldre qualsevol cosa inesperada, “apagar focs”, com

Arribo a les vuit del matí per

se sol dir. Pel que fa als partits

a la sessió clínica amb el pri-

del primer equip, a casa hi soc

mer equip. Analitzem, valorem

sempre, i als desplaçaments

i planifiquem les tasques. Van

fem rotació perquè no falti nin-

arribant els jugadors i hi anem

gú: fisioterapeutes, metge, nu-

treballant, som els metges, els

tricionista, l’estructura sencera.

fisioterapeutes,

l’estructura

sencera. A l’hora de l’entrena-

Hi ha res que no li haguem pre-

ment, hi ha dies que m’hi que-

guntat i que vulgui dir?

do i d’altres que vaig a veure
els del B, que ja han tingut la

Per a mi és un orgull que una

seva pròpia sessió clínica amb

empresa com l’Espanyol hagi

la seva estructura. Després de-

pres aquesta decisió: donar el

dico l’estona que calgui a tas-

càrrec de coordinador de serveis

ques administratives: correus,

mèdics a un fisioterapeuta. Crec

trucades, gestions. I a la tarda,

que estem preparats per fer-ho.

arriba la part formativa, el futbol

I personalment m’ho prenc com

base, que té la seva pròpia es-

una responsabilitat, per a mi,

tructura mèdica amb la qual em

però també per al col·lectiu. La

coordino diàriament. També em

meva missió és aconseguir que

Apostar pel servei mèdic
és una inversió i no una
despesa. I aconseguirho no era fàcil: era
responsabilitat nostra,
dels fisioterapeutes, fernos valer i fer-los veure
la nostra importància

A FONS

Més enllà dels diners, és ensenyar a millorar
l’assistència a les persones
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va col·laborar, el passat mes
d’abril, amb la Fundació Benito Menni de les Germanes Hospitalàries
del Sagrat Cor de Jesús, en un projecte de formació dels fisioterapeutes
del Centre de Rehabilitació Psicosocial (CRPS) del barri de Mahotas de
Maputo, la capital de Moçambic. Hem parlat amb els dos fisioterapeutes
col·legiats que van ser-hi. Us ho expliquem en aquest reportatge.

12
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“El que dona valor a aquest

El Col·legi va col·laborar, aquest

feina que poden fer també a

projecte és que nosaltres no els

abril, amb la Fundació Benito

casa estimulant els pacients, els

portem diners, els ensen yem

Menni en un projecte liderat per

seus fills. Tota una experiència,

a millorar l’assistència als pa-

Labraca, que va dur-lo a ell i a la

que va ser possible gràcies al

cients. Treballem amb 18 perso-

també fisioterapeuta col·legiada

conveni de col·laboració entre

nes que poden arribar a tractar

Laura Sánchez, experta en lesions

la Fundació Benito Menni i el

25 pacients al dia cadascuna i

medul·lars i danys cerebrals en

CFC, que també aportava ma-

aquest és el valor del projecte,

adults i en tractament de patolo-

terial didàctic.

la seva capacitat de ramifica-

gies neuropediàtriques, a passar

ció”. Són paraules del fisiotera-

un mes formant estudiants i per-

peuta col·legiat Xavier Labraca,

sonal del CRPS del barri de Ma-

expert en Fisioteràpia neuro-

hotas de Maputo (Moçambic).

musculoesquelètica

(NME),

membre de la Comissió de

L’objectiu era ajudar els fisiote-

NME del CFC i responsable del

rapeutes d’allà a millorar la qua-

Servei de Fisioteràpia de Benito

litat assistencial i, alhora, con-

Menni CASM.

vèncer a les famílies de la bona

“El valor del projecte
és la seva capacitat de
ramificació”

juliol-agost 2019 13
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La llavor del
projecte
Tot va començar el 2018, quan
Labraca, que treballa amb les
Germanes Hospitalàries (que
tenen centres arreu del món), va
fer un voluntariat internacional
precisament en aquest centre
de Mahotas, amb la seva dona,
que és logopeda. “Vam descobrir-hi totes les dificultats i
carències que hi havia, a tots els
nivells, fins i tot en l’exercici de
la Fisioteràpia”, ens explica Labraca. En va marxar convençut
que calia tornar-hi. I tenint clar
que “no era només una qüestió
d’enviar-hi voluntaris fisioterapeutes periòdicament, sinó de
formar els d’allà”. Per això va
presentar el projecte al Col·legi,

mancances i recorda una mica

ria, són molt supersticiosos”, diu

les tècniques que s’empraven al

Labraca. “Els has d’insistir que

nostre país fa vint o trenta anys:

la ciència ha anat evolucionant,

és tot molt precari”. Labraca

que hi ha moltes coses que s’han

arrodoneix la descripció afegint

anat estudiant i que tot té un per-

que “no tenen una visió d’aten-

què científic”, afegeix Sánchez.

ció centrada en la persona”,
que als nens “se’ls deixa molt

A banda d’aquesta barrera cul-

més de banda que aquí, per

tural, Labraca afirma que va aca-

“No era només una
qüestió d’enviar-hi
voluntaris
fisioterapeutes
periòdicament, sinó de
formar els d’allà”

motius culturals o el que sigui.

bar molt satisfet amb el projec-

I als nens amb alguna discapa-

te perquè no s’esperava trobar

citat, encara més. Aquí ens hi

“tanta acceptació i tant d’agraï-

aboquem, allà se’ls amaga”.

ment, l’altra cosa és si ara tindran

aquesta va ser la llavor.

els mitjans per aplicar-ho”. I SánÉs un problema antropològic,

chez precisa: “els vam transme-

asseguren els dos fisioterapeu-

tre allò que vam creure necessa-

tes catalans. “Pensen que si el

ri, però sí, ara falta veure si estan

Laura Sánchez, que abans ja

nen té determinada patologia

realment disposats a creure-hi i

ha fet cooperació a Etiòpia i al

és, per exemple, perquè en el

aplicar-ho. Sobretot, els tècnics

Senegal, diu que el que fan a

moment de néixer passava un

més veterans, massa acostumats

Moçambic en el camp de la Fi-

ocell pel cel que va llençar-li un

a fer la feina de sempre”.

sioteràpia pediàtrica “té moltes

mal d’ull. Creuen en la bruixe-

14
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Fisioteràpia
neurològica
en adults
De fet, buscant la continuïtat,
Labraca presentarà ara un nou
projecte al Col·legi que, en lloc
de centrar-se en la Fisioteràpia
pediàtrica, aspira a formar els
tècnics i estudiants d’allà que ho
desitgin en Fisioteràpia neurològica en adults. També explica
que continuaran fent feina amb
les famílies i el personal sanitari
de Maputo, però alhora miraran de beneficiar també la zona
nord, a Nampula. I ho rebla: “I
seria interessant que aquesta tasca es pogués continuar
al llarg de l’any”. Aquest canvi
d’enfocament s’explica, segons

abans es comenci a tractar el

arraconadets, que és el que sol

Sánchez, perquè “a Moçambic

nen, millor, perquè ajudarem a

passar”. Labraca afegeix que hi

hi ha molta demanda de neu-

evitar problemes posteriors com

han insistit fins a la sacietat: que

rologia en adults. També de

ara deformitats o rigideses; se-

la Fisioteràpia “no és només les

tractament de fractures greus,

gon, millorar posicionaments,

dues vegades a la setmana que

paraplegies o tetraplegies, però

ensenyar-los postures perquè la

vas al centre, que ha de tenir una

la demanda més important és la

musculatura no quedi tan retreta

continuïtat diària a casa”.

patologia neurològica adquiri-

i el nen no tendeixi als escurça-

da, fonamentalment l’ictus”.

ments; i tercer, formar els treba-

“Cal deixar clar que
quan abans es comenci
a tractar el nen, millor,
perquè ajudarem
a evitar problemes
posteriors com ara
deformitats o rigideses”

lladors sanitaris i les famílies, que
Aquest abril, el que més han

són qui estan més estona amb

vist són nens amb paràlisi cere-

ells. Els fisioterapeutes hi esta-

bral, concretament tetraparè-

ran un, dos, tres cops per set-

sia espàstica. I explica Sánchez

mana, però la feina diària la fan,

que el seu modus operandi era

o l’haurien de fer, els familiars.

“primer, deixar clar que quan

Cal vetllar perquè no els deixin
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El repte de
l’estimulació

Labraca subratlla que també en

de la primera setmana, és rapi-

aquest tema van haver d’insistir

díssim. No han tingut cap mena

molt. Els manca el concepte i,

d’estimulació, partim de zero i

per tant, la pràctica de l’estimu-

així és molt fàcil millorar”.

Un altre dels reptes que van

lació: “Per posar un exemple,

haver de superar va ser aconse-

quan acabàvem a la tarda i els

guir que els familiars toquessin

pares venien a recollir els seus

els nens. “Que s’hi atreveixin,

fills, ni els tocaven, ni els miraven,

perquè moltes vegades ni trac-

no els deien ni ‘hola’, gairebé.

tant-se del seu fill s’atreveixen a

Nosaltres vam intentar assentar

tocar-lo, més enllà de canviar-li

unes bases perquè els cuidadors

el bolquer o vestir-lo”, detalla

principals siguin protagonistes

Sánchez. “Només això, només

dins del tractament de Fisioterà-

poder anar passant un per un a

pia”. És precisament aquesta

dir-los que els poden tocar, que

manca generalitzada d’estimu-

els han de tocar, sense tenir por

lació, explica Sánchez, el que fa

que es trenquin, només això ja

que “de seguida que comences

estat important”.

a treballar-hi vegis millores, des

16
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unes bases perquè els
cuidadors principals
siguin protagonistes
dins del tractament de
Fisioteràpia”
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Un perfil baix
El perfil més habitual de professional de la Fisioteràpia de
Moçambic, observat per Labraca
i Sánchez, és un perfil baix. “Els
estudiants han sentit parlar de
Mulligan, de Maitland i de moviments accessoris, i tenen molta
teoria, però molt poca pràctica,
que compensen estant motivadíssims. Els tècnics més veterans,
en canvi, estan molt acomodats i
els costa arrencar”, diu Labraca.
Sobre què n’han après, els dos
col·legiats catalans, d’aquesta
experiència, la Laura Sánchez
destaca que “quan ets allà el
que vols és superar-te, fer-ho el

des ortopèdiques són escasses i

La base del projecte és la for-

tot és molt precari, així que allò

mació de fisioterapeutes sobre

que els expliques i ensenyes ha

el terreny, però va una mica més

de funcionar”.

enllà i té quatre potes: formació a fisioterapeutes, formació

Continuar la tasca

millor possible i el més adaptat
possible a les seves necessitats.

Si heu llegit fins aquí i us inte-

Ells són molt agraïts, sobretot

ressen aquest tipus de projectes

quan els ajudes a veure coses

de cooperació, sapigueu que

que no s’havien plantejat, i és

falta gent. D’acord amb Labra-

una sensació molt maca. També

ca, el que cal ara és continuar

hi ha dubtes i preguntes que et

la tasca arrencada: “Hem fet ja

transmeten, que et fan replan-

contactes com per poder esta-

tejar com treballem a Europa i,

blir fisioterapeutes en centres

alhora, pensar com aplicar-ho

hospitalaris d’altres punts de

a la seva realitat”. Segons La-

Moçambic. Si fos per nosaltres

braca, “hi ha una cura d’hu-

i tinguéssim prou recursos, no

militat important, que fa que

només hi aniríem un cop l’any”.

t’escarrassis a transmetre una Fi-

Això sí, precisa Labraca, “cal te-

sioteràpia molt senzilla i alhora

nir clar que anar de voluntari té

molt eficient, perquè els recur-

les seves despeses, bàsicament

sos allà són molt limitats, les aju-

el bitllet d’avió”.

a famílies, formació a personal
assistencial i una vivència diària
amb els pacients d’allà. “Perquè no només hi fem Fisioteràpia”, diu Labraca, “també hi
fem activitats lúdiques i festives;
hi donem menjar als nens; vam
fer una formació en disfàgia; mirem, en suma, de formar part de
la comunitat”.
Si voleu saber-ne més o us hi
voleu enrolar, podeu
contactar amb:
comunicacio@fisioterapeutes.cat
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Nova plataforma gratuïta per prescriure exercici terapèutic

Cada cop són més els col·legiats
i col·legiades que incorporen
ProET al seu centre
Més adherència dels pacients

Ja fa algunes setmanes que,

Per la seva banda, la fisioterapeu-

gràcies a la col·laboració amb

ta penedesenca Maria del Mar

l’Il·lustre Col·legi Oficial de Fi-

Romeu, coordinadora del Ser-

Segons Simon, ProET resulta

sioterapeutes de la Comunitat

vei de Fisioteràpia del Complex

ideal “si volem utilitzar l’exercici

Valenciana (ICOFCV), el CFC va

Aquàtic de Vilafranca del Pene-

terapèutic per aconseguir l’ad-

oferir als seus col·legiats i col·le-

dès (complexaquatic.cat), expli-

herència del pacient. I a més,

giades una nova plataforma per

ca que ProET els “ha vingut de

és fàcil i intuïtiva d’usar; hi ha un

a la prescripció de programes

perles per actualitzar protocols

munt d’exercicis i variables; les

d’exercici terapèutic, d’accés gra-

que se’ns havien quedat obso-

fitxes es poden imprimir o enviar

tuït a través de la intranet col·le-

lets i també perquè ens permet

al correu electrònic del pacient,

gial. I, fins ara, tots els comentaris

crear-ne de nous, adaptats a to-

i es poden afegir o treure exerci-

que estem rebent són positius,

tes les necessitats. Aquesta nova

cis dels protocols estàndards de

carregats de bones vibracions i

eina ha aparegut en el moment

manera senzilla. Es pot anar per-

suggeriments de millores.

adequat. I està clar que millora

sonalitzant a mesura que avança

la imatge de les nostres pautes i

el tractament, vaja”.

“I tant que calia una cosa així!”,

ens acosta a l’era digital”.
Entre les coses a millorar, Simon

diu el fisioterapeuta manresà
(joansimonfisio.

Amb aquesta nova platafor-

destaca que hi “falten exercicis

weebly.com). “Perquè ens facili-

ma, ideada per l’ICOFCV i el

per a fases inicials o aguts, així

ta la feina a l’hora de crear una

CFC, podeu crear, guardar i

com per a pacients amb mobi-

rutina d’exercicis que el pacient

descarregar protocols, així com

litat reduïda” i també el fet que,

pugui fer a casa, com a com-

personalitzar-los amb el vos-

per ara, només estigui disponi-

plement del que fem al cen-

tre logotip; registrar exercicis

ble en castellà. Romeu va encara

tre. Abans m’estava una estona

nous, i crear calendaris d’acti-

més enllà i afegeix que “millora-

creant fitxes personalitzades, ara

vitats i de sessions amb els pa-

ria el motor de cerca d’exercicis”.

és molt més ràpid, i els pacients

cients, als quals també podeu

També proposa“més exercicis

agraeixen sortir amb la fitxa a les

registrar i amb qui podeu, fins i

d’estiraments i propiocepció, en

mans”, afegeix Simon.

tot, compartir el calendari.

general per a totes les articula-

Joan
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cions, i de tonificació isomètrica
i de funcionalitat cervical en particular”, apunta Romeu.
Protocols particulars i generals
Romeu especifica també que,
atès que al seu centre realitzen
molta teràpia aquàtica, agrairien “disposar d’exercicis digitalitzats en aquest medi”, i apunta
que “estaria molt bé que hi poguessin accedir en línia diver-

idees de millores que tindrem en

Simon, per la seva banda, apun-

sos fisioterapeutes a la vegada,

compte per a futures actualitza-

ta que s’animin a fer-la servir, “és

cosa que facilitaria la possibilitat

cions de la plataforma. I és que

una molt bona eina si utilitzeu

de crear protocols generals dins

l’objectiu de la Junta de Govern

l’exercici terapèutic per aconse-

un mateix grup o empresa”.

del CFC amb aquesta iniciativa

guir l’adherència del pacient”.

no és un altre que facilitar la tasca
Un tutorial de ProET

Sabent que cada centre té la

diària dels col·legiats i les col·le-

seva imatge i que la marca és

giades amb els seus pacients:

important, ProET va ser pensada

perquè a l’hora de tractar bé els

ProET és una plataforma pràc-

perquè totes les fitxes d’exerci-

pacients tots els detalls compten.

tica i intuïtiva i, a més, el CFC
ha elaborat un vídeo explicatiu

cis o protocols poguessin quedar totalment personalitzades:

Romeu anima tots els col·legiats

que detalla pas a pas com treu-

s’acompanyen del logotip esco-

i col·legiades que encara no ha-

re’n el màxim rendiment. Podeu

llit per l’usuari, editable en tot

gin provat ProET: “al principi, re-

veure’l a través d’aquest enllaç:

moment, i del nom, cognoms i

quereix dedicar-li cert temps, fins

https://vimeo.com/334866145

número de col·legiat. Una fun-

a trobar els exercicis que un vol,

ció que Romeu demana també

però, després, t’hi vas familiarit-

També hi ha l’opció d’una aten-

que s’acabi d’afinar, ja que al-

zant i tot és molt més fàcil i ràpid.

ció personalitzada, a través del

guns logos no acaben de veu-

Sobretot, els animo a què facin

camp “Contacte”, que permet

re’s bé segons la resolució.

saber quines millores hi aplica-

fer arribar per escrit qualsevol

rien, que és la manera de créixer i

dubte o pregunta als respon-

Tot plegat, els comentaris de

evolucionar com a col·lectiu, po-

sables, que us respondran en

Romeu i Simon i els de la resta

tenciant eines, com aquesta, que

menys de 24 hores.

de col·legiats i col·legiades que

ens ajuden a millorar la nostra fei-

ja s’han adreçat al Col·legi, són

na i la seva visibilitat”.
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2a Jornada de Fisioteràpia
de l’Esport
4 d’octubre - CAR de Sant Cugat del Vallès
Com ja sabeu, la 2a Jornada de

rebral no invasiva; l’ús de la ter-

grafia en el diagnòstic de Fisio-

Fisioteràpia de l’Esport (http://

mografia en el diagnòstic; la tec-

teràpia i l’evolució de les lesions.

iiesport.fisioterapeutes.cat/ca),

nologia aplicada a l’entrenament

organitzada pel Col·legi de Fisio-

en exercici terapèutic; la teràpia

Després arribarà el torn del fi-

terapeutes de Catalunya (CFC)

manual, amb una revisió de les in-

sioterapeuta Pep Medina, amb

i titulada “Novetats tecnològi-

fluències miofascials i neurals en

la proposta de noves tecnolo-

ques, d’abordatge i de raona-

patologia i tractament de lesions

gies en l’esport adaptat; del fi-

ment clínic en Fisioteràpia de

de parts toves, i l’esport adaptat

sioterapeuta Sergio Patiño, que

l’Esport”, tindrà lloc el proper

i altres esports que no sempre

tractarà les influències miofas-

divendres 4 d’octubre al Centre

reben l’atenció merescuda, com

cials i neurals en el tractament

d’Alt Rendiment (CAR) de Sant

ara la natació o el crossfit.

de lesions de parts toves, i del
fisioterapeuta Albert Torner, so-

Cugat del Vallès.
Seran cridats a dir-hi la seva fi-

bre control de càrregues en una

Buscant que sigui del màxim in-

sioterapeutes de la talla de

tendinopatia rotular d’un practi-

terès per a col·legiats i col·legia-

Marc Sebastián, Rayco García,

cant de crossfit.

des, la II Jornada de Fisioteràpia

Pep Medina, Sergio Patiño, Al-

de l’Esport (#FisioEsportCFC)

bert Torner, Raúl Beribé, Mònica

De la rehabilitació postquirúrgi-

inclourà tallers i ponències so-

Solana i Romina González, que

ca del LEA i tendències i pautes

bre aportacions tecnològiques

ens faran gaudir d’una Jornada

de treball basat en el procés

tant en diagnòstic com en trac-

d’alt nivell compartint amb els

de lligamentització, en parlarà

tament i s’organitzarà en base

assistents coneixements, expe-

el fisioterapeuta Raúl Beribé; la

a cinc grans blocs temàtics. El

riències i metodologies.

llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i fisiotera-

format de les ponències serà
de comunicacions de 20 minuts

El tret de sortida el donarà el

peuta Mònica Solana parlarà de

amb temps, després, per a les

fisioterapeuta Marc Sebastián

prevenció de lesions en natació;

preguntes dels assistents.

parlant d’estimulació cerebral

la fisioterapeuta i llicenciada

no invasiva amb finalitats tera-

en Ciències de l’Activitat Físi-

Així, els cinc blocs temàtics que

pèutiques i diagnòstiques, i el

ca i l’Esport Romina González

vertebraran aquesta Jornada de

seguirà el fisioterapeuta Rayco

tractarà de tecnologia aplicada

l’octubre seran: l’estimulació ce-

García, que tractarà de la termo-

en l’entrenament, i, finalment,

20
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la fisioterapeuta danesa Sarah

panys de professió una jornada

de la inscripció a la Jornada

Louise Kroman parlarà de Fisio-

tècnica que, una vegada més,

#FisioEsportCFC.

teràpia clínica.

tindrà l’esport i la Fisioteràpia
com a protagonistes absoluts.

molt important de cara a la pre-

Clourà la #FisioEsportCFC una
actualització sobre el tracta-

Fem èmfasi en això perquè és

Ens hi acompanyareu?

visió de la cuina del CAR. Qui
pensi que aquell dia voldrà di-

ment de la lesió del LEA i sobre
com abordar l’osteoartritis que,

MOLT IMPORTANT: CAL

nar allà ha de marcar l’opció del

malgrat tots els esforços per evi-

RESERVAR EL DINAR

dinar i fer el pagament en el mateix moment de la inscripció.

tar-ho, pot sobrevenir després
d’algunes lesions en persones

El dia de la Jornada podeu por-

joves i esportistes.

tar el vostre menjar o bé dinar
al mateix menjador del CAR.

Serà, en resum, una nova opor-

Per fer-ho, però, caldrà reser-

tunitat per compartir amb com-

var dinar i plaça en el moment
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Reserveu-vos el 15N: IX
Jornada de Fisioteràpia
Neuromusculoesquelètica i
Premi al Fisioterapeuta de l’Any
L’última gran Jornada organitza-

un aliat o un enemic en un trac-

mi al Fisioterapeuta de l’Any,

da pel Col·legi de Fisioterapeutes

tament; Pedro Rubio, reflexio-

escollit, aquest 2019, per vota-

de Catalunya (CFC) aquest 2019

narà sobre la necessitat de tenir

ció exclusivament popular, en un

serà la IX Jornada de Fisioterà-

en compte certs factors en el

procés participatiu que iniciarem

pia

Neuromusculoesquelètica,

raonament clínic de Fisioteràpia;

el proper mes de setembre

que tindrà lloc el divendres 15 de

i Enric Sirvent ens parlarà sobre

novembre a l’Hospitalet de Llo-

evidències, narratives i falses di-

A mesura que s’acosti la data

bregat i s’articularà en un torn de

cotomies de l’Stop & Go.

us anirem donant més detalls i
animant-vos a què participeu

matí amb ponències magistrals i
un de tarda amb masterclass. Us

La Jornada que el CFC dedica,

amb nosaltres tant de la Jorna-

heu reservat la data? Doncs no

un any més, a la NME, tindrà

da com de l’elecció del Fisiote-

trigueu perquè valdrà la pena!

lloc a l’hotel Hesperia Barcelona

rapeuta de l’Any.

Tower, situat a la Gran Via, 144, de
El programa de la Jornada

l’Hospitalet de Llobregat i podrà

Les inscripcions ja estan obertes

comptarà amb ponents de la

seguir-se a les xarxes socials amb

a la web del Col·legi. No hi po-

talla d’Ana Gacimartín, que

l’etiqueta #NMECFC. Les inscrip-

deu faltar!

descriurà les principals classifi-

cions per la Jornada s’obriran el

cacions diagnòstiques basades

proper dilluns 26 d’agost.

en moviment; el Dr. Arturo Goicoechea, que ens explicarà els

Les masterclass del segon torn

nous models d’abordatge del

s’acabaran poc a abans de les

dolor crònic; Júlia Jubany, que

19.00 h, moment en què, es con-

descriurà algunes claus impor-

vidarà als assistents a la Jornada

tants per a un bon diagnòstic

a una copa de cava i un pica-pi-

en Fisioteràpia; Antoni Morral,

ca i s’aprofitarà per entregar un

ens posarà sobre la taula l’efecte

guardó als millors expedients

placebo per determinar quan és

acadèmics universitaris, i el Pre-
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DIFT 2019
Apunta! 5 d’octubre, el dia “D” de la Fisioteràpia a Barcelona
Com ja us vàrem anunciar al No-

dia, prendre consciència del cos

ticiari número 122, dissabte 5

i la nostra respiració, practicar

d’octubre és la data triada per a

la marxa nòrdica, conèixer més

Una de les novetats del DIFT

la celebració del Dia de la Fisio-

sobre la Fisioteràpia respiratòria

d’enguany, serà el dia 4 d’octu-

teràpia (DIFT) a Barcelona.

i la importància que té, gaudir

bre, un dia abans del dia “D”,

de demostracions de Fisioterà-

fent protagonista exclusiva a la

El Col·legi surt al carrer, portant,

pia en animals… Aquestes són

Fisioteràpia al programa que

un any més, la Fisioteràpia a

algunes de les activitats que les

condueix la periodista Elisenda

l’abast de tothom. Una gran fes-

comissions, grups d’interès i

Camps a RAC1 “Tot és possi-

ta per a la ciutadania de caràc-

grups de treball del CFC com-

ble”. Un programa que comp-

ter lúdic, festiu i participatiu.

partiran amb tots els qui vinguin

ta amb una mitjana de 66.000

a gaudir d’una jornada que tin-

oients diàriament, amb els qui

drà de tot per a tots.

tindrem la oportunitat d’interac-

El DIFT torna a ser un punt de

“Tot és possible” de RAC1

tuar i una molt bona ocasió per

trobada de professionals, estudiants de les diferents universi-

Estigueu ben atents a les nos-

transmetre a la població el que

tats, pacients de les vostres con-

tres comunicacions per web,

és la Fisioteràpia: tractament,

sultes, amics, passavolants... amb

xarxes i correu electrònic, on us

recuperació i prevenció.

un objectiu clau: apropar la Fisio-

anirem informant puntualment

teràpia a la població i fer una di-

de totes les novetats que, de

fusió més global, abraçant diver-

ben segur, us animen a partici-

ses vessants sota una consigna

par i venir a celebrar amb nosal-

clara: la Fisioteràpia és salut.

tres i els companys i companyes

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

del Col·legi el Dia de la FisioLa festa del DIFT està pensada

teràpia!

per a tota la família, combinant
espais de lleure i esbarjo per als

Hi esteu tots convidats!

més petits i de divulgació de la
nostra professió amb tallers i
activitats diverses relacionades
amb la Fisioteràpia i els seus
àmbits d’actuació. Posar-te la
pell d’una persona gran i l’experiència que té en el seu dia a

DIFT2019
Col·legi
de Fisioterapeutes
de Catalunya
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Passió per la Fisioteràpia...

A l’escola de P5 estan estudiant

petitons i amb tant d’interès per

- Els fisios ajudem les persones a

els oficis! I jo que sento passió

aprendre... amb tanta admiració

millorar la seva qualitat de vida.

per la meva feina, em va fer mol-

per tot el que els hi explicava!
- Els fisios tenim dos ulls més,

ta il·lusió poder ensenyar què és

que són les mans.

un fisioterapeuta des de la prò-

Un cop ja es van familiaritzar

pia experiència. Només un nen

amb les tècniques que els hi en-

dels 26 sabia què era un fisiote-

senyava, alguns d’ells ja deien:

Crec que com a fisioterapeutes

rapeuta: “feu massatges i cureu

“ah! doncs jo de més petit vaig

encara ens queda molta educació

ossos”, va dir.

anar a un fisio que m’ajudava a

per fer envers la societat... en mol-

treure els mocs” (de fet crec que

tes ocasions ens continuen dient

Els vam convidar a venir a la

avui dia la Fisioteràpia respira-

“els massatgistes” i això, avui que

consulta i quan els hi pregun-

tòria és el primer contacte que

el món de la Fisioteràpia ha evo-

tava: ”on esteu?”, deien… “al

tenen amb el fisioterapeuta)...

lucionat tant, costa d’acceptar.

metge, al CAP, a l’hospital...” no

un altre deia: “jo jugant a futbol

ho tenien gaire clar! Quan els hi

vaig caure i em van fer un em-

Crec que ensenyar als mes petits

vaig dir; “qui té mal i vol pujar a

benat de colors com aquest que

en què consisteix la nostra pro-

la llitera?” va resultar que TOTS

ens has ensenyat”.

fessió és una bona manera de
fer créixer el nostre col·lectiu. A

tenien mal i tots volien pujar!
Van tocar i experimentar amb

De totes les tècniques que els

més, va ser una experiència me-

diferents materials i aparells.

hi vaig ensenyar i de tot el que

ravellosa que recomano a tots

Tot ho miraven i tot ho pregun-

els hi vaig explicar en van treure

els meus companys de professió.

taven. Va ser molt graciós, tan

dues conclusions:
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Anabel Casanovas

entranyable:

compartir

amb

L’Anabel va apropar la Fisioterà-

Col·legiada 5591

companys de professió l’expe-

pia als més petits, explica’ns la

riència viscuda a l’escola de la

teva experiència!

L’Anabel és fisioterapeuta des

seva filla, explicant què és un fi-

de l’any 2005. Apassionada per

sioterapeuta. Molt agraïts per la

la seva professió, fa uns me-

seva col·laboració, us convidem i

sos es va adreçar a nosaltres

animem a tots i totes a compartir

fent-nos

experiències semblants a la seva.

una

proposta

molt

Encara està oberta la
convocatòria de resums per a la
VII Matinal d’Acupuntura
Anem amb uns quants mesos
de temps: el proper dissabte 25
de gener de 2020, la Comissió
d’Acupuntura del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya durà
a terme la VII Matinal d’Acupuntura, a la qual us convidem
a participar ja sigui de públic o
mitjançant una comunicació.
Podran presentar-hi els seus

2019. Aquestes propostes s’han

Els interessats, trobareu tota la

resums totes i tots els fisiote-

d’enviar per correu electrònic a

documentació necessària per

rapeutes inscrits al Registre de

formacio@fisioterapeutes.cat

participar-hi al web del Col·legi.

Fisioterapeutes

Acupuntors

del Col·legi. El termini de pre-

El CFC comunicarà quins han

sentació dels resums estarà

estat els resums seleccionats el

obert fins al 22 de novembre de

dijous 5 de desembre de 2019.
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“Cuida el teu perineu”
La fisioterapeuta experta en sòl pelvià Iris Martínez Guevara publica
el manual ‘Cuida el teu perineu’ per resoldre dubtes, trencar tabús
i animar les dones amb alguna disfunció a posar-se en mans
de professionals
“El perineu és com una flor: si

seguit o anant directament al

no la regues ni la cuides es mar-

que més li interessa, Cuida el

ceix”. Amb aquesta cita arrenca

teu perineu explica coses com

el manual Cuida el teu perineu

ara com ha de cuidar-se el sòl

(Clipmèdia Edicions, 2019), que

pelvià una dona embarassada;

acaba de publicar Iris Martínez

què passa si notem un pes a la

Guevara, fisioterapeuta col·legia-

vagina; com abordar el dolor

da, experta en sòl pelvià i mem-

en aquesta zona o com tenir-ne

bre de la Secció Territorial de l’Alt

cura si sortim a córrer sovint.

Pirineu i Aran del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya .

Així mateix, Iris Martínez Guevara pretén també “que les dones

“La certesa que calia un llibre

no es trobin soles si perceben

així em va venir d’inquietuds,

algun tipus d’alteració en el seu

preguntes i dubtes que em

sòl pelvià, si hi pateixen alguna

transmetien moltes pacients, a

disfunció o encara que només

la consulta”, diu. I per aquest

tinguin la sensació que alguna

motiu va escriure aquest ma-

cosa no rutlla”.

i disponible tant en català com

Es tracta que tothom sàpiga

en castellà, per donar resposta

que hi ha fisioterapeutes exper-

a una sèrie de qüestions i con-

tes i experts en sòl pelvià, que

ceptes bàsics, que tota dona

com a professionals sanitàris

hauria de conèixer sobre el seu

que són poden orientar, tractar

perineu i la zona del sòl pelvià.

i, en la gran majoria de casos,

Amb gairebé 90 pàgines, un to

qualsevol

problema

que sorgeixi.

didàctic i amè, i estructurat en
capítols temàtics que permeten

Al mateix temps, el llibre dona

a la lectora (o lector) llegir-lo

una sèrie de pautes i consells,

26

quan alguna cosa no va bé, sinó
per adquirir una sèrie de bons
hàbits que permetin tenir un sòl
pelvià saludable.
L’altra gran meta d’Iris Martínez
Guevara és difondre la Fisio-

nual, il·lustrat per Núria Madrid

resoldre

no només per saber detectar

teràpia en sòl pelvià i, d’aquesta
manera, “normalitzar una colla
de conceptes que tenim com a
tabú, i divulgar-los, per ajudar
altres dones que potser també
ho estan patint però en silenci:
parlant-ne, podrem ajudar-les”.
Podeu adquirir
el llibre aquí:
www.cuidatuperine.com

Noticiari de Fisioteràpia 123

El CFC organitza el 1r Torneig
de Pàdel per a fisioterapeutes
Jugueu a pàdel? Doncs això us

quatre partits per participant.

Recordeu dissabte 26 d’octu-

interessa!

Hi haurà premis per al primer i

bre. Vols venir a gaudir de l’es-

el segon classificats de cada ca-

port i d’un bon ambient? Us hi

El proper dissabte 26 d’octu-

tegoria, que seran la femenina,

esperem a tots i totes!

bre de 2019, entre les 10.00 h

fins a un màxim de 12 parelles,

del matí i les 19.30 h del ves-

i masculina, fins a un màxim de

pre, tindrà lloc, a les pistes del

20 parelles.

centre esportiu Vall Parc Esport
de Barcelona, el 1r Torneig de

Tota la recaptació anirà a la bos-

Pàdel per a fisioterapeutes, or-

sa solidària del CFC, que a finals

ganitzat pel Col·legi de Fisiote-

d’any s’entregarà a organitza-

rapeutes de Catalunya i que té

cions d’ajuda humanitària enca-

fins solidaris.

ra per determinar.

La vostra participació és clau.

La inscripció donarà accés a una

Per aquest motiu, poden parti-

plaça de pàrquing gratuïta i a

cipar-hi fisioterapeutes i l’acom-

l’ús de les instal·lacions. El cen-

panyant que esculli cadascú si-

tre esportiu Vall Parc Esport ofe-

gui o no fisioterapeuta. El cost

reix també un servei de restau-

de la inscripció és de 10 euros

rant, no inclòs en la inscripció.

i inclou un lot de benvinguda o
el conegut welcome pack en el

El Vall Parc Esport està situat a la

món del pàdel. Durant del tor-

carretera de l’Arrabassada, 107-

neig se sortejaran regals per a

127, de Barcelona, en plena na-

tots els participants.

tura i a tocar de la ronda de Dalt.

Seguint la línia d’altres torne-

Les inscripcions s’obriran el 15

jos de característiques similars,

de setembre. Fins aleshores,

aquest 1r Torneig de Pàdel per

reserveu-vos la data del torneig

a fisioterapeutes del CFC esta-

i esteu alerta amb les nostres

bleix que cada partit durarà 25

comunicacions.

minuts i assegura un mínim de
juliol-agost 2019 27

Convocatòria 2019 d’ajuts per
a la formació i a la recerca
Un any més el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya fa pública la resolució per la qual es
convoquen els ajuts a la formació de postgrau i/o continuada,
assistència a congressos, jornades i seminaris.
Enguany el pressupost que s’hi
destina és de 59.879,47 €, un
import històric i el més alt que
el Col·legi ha destinat mai a
Per a qualsevol consulta o acla-

a la investigació en Fisioteràpia.

riment podeu contactar amb el

Aquest any, però, la nova Junta

Poden optar als ajuts tots els

Departament Professional del

de Govern ha decidit flexibilitzar

col·legiats i col·legiades que es-

Col·legi de 9:00 h 15.00 h, per

els criteris, i per tal que tothom

tiguin al corrent dels seus deures

telèfon al 93 207 50 29 o per co-

tingui les mateixes probabilitats

col·legials i donats d’alta al Col·le-

rreu electrònic a professional@

d’optar als ajuts, ha elaborat

gi, com a mínim, des de l’any an-

fisioterapeutes.cat

una escala de valoració per a

aquest tipus d’ajuts.

terior al de la convocatòria.

cada tipus d’estudi previst.
Ajuts a la recerca en Fisioteràpia
Podeu consultar la convoca-

El termini de presentació de les
sol·licituds començarà el 2 de se-

L’objectiu de promoure l’exer-

tòria i obtenir la documentació

tembre i finalitzarà el 16 d’octu-

cici professional de la Fisioterà-

necessària per a la sol·licitud:

bre de 2019 (ambdós inclosos).

pia que correspon al Col·legi de

https://www.fisioterapeutes.cat/

Fisioterapeutes de Catalunya

ca/colegiats/serveis/ajuts/inves-

Podeu consultar tots els detalls

inclou, entre d’altres, el foment

tigacio/convocatoria-2019

de la convocatòria, els terminis,

de la investigació. Per aquest

la documentació i el barem a la

motiu, la Junta de Govern ha

El termini de presentació de sol·li-

pàgina web: https://www.fisio-

decidit impulsar la realització de

cituds s’iniciarà el 2 de setembre

terapeutes.cat/ca/colegiats/ser-

projectes de recerca mitjançant

de 2019 i finalitzarà el 7 d’octu-

veis/ajuts/formacio/2019

la convocatòria pública d’ajuts

bre de 2019 (ambdós inclosos).
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Ajuts a la recerca
Els temes d’interès prioritari per a aquest 2019 seran:
•

Exercici Terapèutic.

•

Fisioteràpia en patologies d’alta prevalença i baixa complexitat.

•

Fisioteràpia en Atenció Primària.

El pressupost de la present convocatòria serà de 46.879,47 €, amb el següent desglossament:
•

16.879,47€ per a la convocatòria de l’any 2019, corresponent a l’1% del pressupost del CFC
per a l’exercici 2019.

•

30.000 € corresponents a la partida extraordinària destinada a ajuts per a la recerca, provinent
del romanent de l’exercici 2018, aprovada a l’Assemblea General del 15 de juny de 2019.

CONEIXES EL NOSTRE SERVEI
D’ORIENTACIÓ LABORAL?

NOSALTRES

El Club CFC duu 64 kg de roba
de nadó per al centre d’acollida
de nenes orfes de Patan
El viatge al Nepal que organitza aquest any el Club CFC ha portat 32
persones, entre col·legiats i acompanyants, a descobrir aquest país asiàtic, els
quals han donat un total de 64 kg de roba de nadó al centre d’acollida de nenes
orfes que gestiona Amics del Nepal a Patan, una de les localitats de la ruta.
Aquests 64 quilos de roba de
nadó són fruit d’una donació
solidària dels 32 participants
d’aquest viatge, que ells mateixos ha entregat al centre d’acollida que Amics del Nepal té a
Patan, que atén, sobretot, nenes des dels 0 fins als 17 anys.
Actualment, de les prop de quaranta persones que hi ha acollides, la gran majoria són nenes
menors de 2 anys.
Amics del Nepal és una ONGD

Des del primer moment, des del

Que el Col·legi de Fisiotera-

(organització no governamen-

Club CFC vam pensar quina se-

peutes de Catalunya formi part,

tal de desenvolupament) sense

ria la millor manera d’ajudar-los.

amb aquesta iniciativa, d’aquest

ànim de lucre que dona suport

I arribats a aquest punt, estem

projecte solidari ens omple de

a infants, joves i dones des de fa

molt contents de poder explicar

felicitat.

més d’una dècada. Fa sobretot

que entre tots els viatgers hem

projectes de cooperació i pro-

entregat aquests 64 kg de roba

Gràcies a tothom en nom del

grames de suport per garantir

de nadó de 0 a 2 anys, que és la

Club CFC!

una llar, educació i salut als més

franja d’edat majoritària ara ma-

desafavorits del país asiàtic.

teix al centre.
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19

Pla de formació

20

Tortosa

Secció Territorial de les Terres de l’Ebre

Secció Territorial del Camp de Tarragona

Cursos

Cursos

La fuetada cervical i la cervicàlgia comuna. Les afeccions

Mobilització del Sistema Nerviós

amb més prevalença de la regió cervical
Seminaris Tècnics
4M (Mulligan, McConnell, McKenzie i Maitland)

Girona

Secció Territorial de Girona

Osona

Seminaris Tècnics
Tècniques ventilatòries en Fisioteràpia respiratòria

Emprenedoria en Fisioteràpia. Com crear i
gestionar un centre privat

Barcelona
Vilanova i la Geltrú
Grup d’Interès del Garraf

Jornades
Jornada de Fisioteràpia de l’Esport
Jornada de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica

Seminaris Tècnics

Cursos

4M (Mulligan, McConnell, McKenzie i Maitland)

Les afeccions neuromusculoesquelètiques amb més
prevalença de l’extremitat inferior
Introducció a la Fisioteràpia respiratòria en geriatria

Lleida

Secció Territorial de Lleida

Bases de la Fisioteràpia a la Unitat de Cures Intensives
(UCI) i ventilació mecànica
Activitat física terapèutica per a fisioterapeutes

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

Vilafranca del Penedès
Grup d’Interès del Penedès
Seminaris Tècnics

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

4M (Mulligan, McConnell, McKenzie i Maitland)
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Màster de Fisioteràpia en el Sistema
Musculoesquelètic
Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS
Data d’inici: 18 d’octubre 2019
Coordinador: Carles Munné

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

cmunne@umanresa.cat

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

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

pgsalut@blanquerna.edu

Màster Universitari en Neurofisioteràpia
Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS
Data d’inici: octubre 2019
Director del Màster: Pedro V. López

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

pgsalut@blanquerna.edu

Màster Universitari en Fisioteràpia Infantil
Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS
Data d’inici: octubre 2019
Director del Màster: Xavi Vidal

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

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 FortVanmeerhaeghe

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

pgsalut@blanquerna.edu
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Màster Interuniversitari en Recerca en Salut
Nombre de crèdits: 90 crèdits ECTS
Data d’inici: 4 de novembre 2019

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

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

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

Contacte: fif.secretariadeganat@udl.cat

Màster Interuniversitari en Investigació
Translacional en Fisioteràpia
Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS
Data d’inici: 27 de setembre 2019

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

Contacte: fisioterapia@eug.es

Màster Universitari de Fisioteràpia en Pediatria
Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS
Data d’inici: 26 de setembre 2019

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

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

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

Màster Universitari en Fisioteràpia del Tòrax
Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS
Data d’inici: 16 de setembre 2019

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

Contacte: fisioterapia@eug.es

Màster Universitari en Osteopatia
Nombre de crèdits: 120 crèdits ECTS
Data d’inici: 13 de setembre 2019

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

Contacte: fisioterapia@eug.es
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QUI ÉS QUI

Teresa Serra
Coordinadora de la Secció Territorial de l’Alt Pirineu i Aran
Qui soc?
Em dic Teresa Serra, tinc 47 anys
i soc diplomada en Fisioteràpia
de la V Promoció de la UAB EU
Gimbernat, concretament soc
de la “fornada” del 92. Solsonina de naixement i urgellenca
d’adopció.
La compaginació dels estudis
amb el món laboral van iniciar-se
a l’Hospital General de Manresa
per continuar després exercint
Què faig?

de fisioterapeuta en rehabilitació

la Seu, i també en cursos d’auxi-

domiciliària per a l’empresa Fisio-

liar d’infermeria en geriatria). He

gestión, a la comarca del Bages.

col·laborat en l’elaboració d’un

Actualment encara treballo al

programa intern d’Educació Sa-

Departament de Rehabilitació

L’any 1994 vaig obtenir plaça in-

nitària per a pacients intervin-

de la FSH de la Seu d’Urgell, i ja

definida al Servei de Rehabilita-

guts de PTM, en llibrets informa-

hi porto 25 anys! La meva tasca

ció de la Fundació Sant Hospital

tius de cures per a la mare i per

diària engloba la part assisten-

de la Seu d’Urgell.

al nadó (servei pediatria FSH), i

cial: l’ambulatòria, l’hospitalària

en l’elaboració de tríptics infor-

i la unitat sociosanitària, i soc

La meva tasca durant aquests

matius sobre la detecció precoç

responsable de la creació de

anys ha estat combinar la pràc-

de càncer de mama, i també de

la Unitat del Sòl Pelvià (des de

tica assistencial amb la docència

cures del perineu.

l’any 2005).

venció de mal d’esquena, edu-

A més, he format part de les ac-

La meva trajectòria professional

cació gestual i mobilització per a

tivitats lúdiques com del grup

ha estat de compromís i col·la-

professionals en l’àmbit sanitari;

de teatre “Quin Xou” i del grup

boració amb la institució impli-

en mòduls dirigits a treballadors i

esportiu anomenat “Cor +“, de

cant-me a mantenir una forma-

familiars en tallers d’ocupació de

la pròpia institució.

ció actualitzada, on he arribat a

interna i local (en cursos de pre-
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especialitzar-me en Tècnica de

que m’ha portat a embarcar-me

Gràcies per l’oportunitat de

Schorth, McConnel, Reeduca-

en nous estudis i projectes. Al-

compartir amb vosaltres la meva

ció Funcional Pelviana, Maitland

hora, com a coordinadora de la

projecció professional i voler

Concept, entre d’altres, tant per

Secció Territorial de l’Alt Pirineu i

conèixer-me una mica més. Salut

oferir un millor servei assisten-

Aran, vull continuar amb la tasca

des de la Seu d’Urgell!

cial i valor afegit com per defen-

de divulgació i de donar visibili-

sar la Fisioteràpia sota la pers-

tat a la nostra professió.

pectiva de la qualitat, l’eficàcia
i eficiència.

La descentralització del Col·legi
és una oportunitat per al creixe-

Què vull fer?

ment professional dels col·legiats del territori alhora que fa-

En aquest moments la meva pas-

cilitarà que la qualitat de vida de

sió és ajudar les persones amb

les persones que ens envolten

dolor i malalties cròniques, fet

se’n vegi beneficiada.

"Com a coordinadora
de la Secció Territorial
de l’Alt Pirineu i Aran,
vull continuar amb la
tasca de divulgació i
de donar visibilitat a la
nostra professió"

Recordeu que teniu fins al 24 d’octubre
per enviar els vostres abstracts.

US HI ESPEREM!

© Freepik

CLUB CFC

FORMACIÓ TRANSVERSAL
Intel·ligència
emocional

Anglès tècnic

Gestió del
temps

Vols millorar la teva capacitat

El Curs d’Anglès per a fisiotera-

Vols administrar millor el teu

professional i utilitzar la intel·li-

peutes va dirigit a aquells pro-

temps i l’energia en l’àmbit pro-

gència emocional amb els teus

fessionals als quals els agradaria

fessional i personal? Actuar amb

pacients? Aquesta formació ens

conèixer els termes més tècnics

proactivitat, i conèixer, organitzar

servirà per aprendre l’impacte

de la llegua anglesa, com l’ana-

i aplicar tècniques d’administració

que té la intel·ligència emocional

tomia o les diferents patologies,

del temps seran la base d’aquesta

a la nostra vida a nivell cognitiu,

així com saber com dirigir-se a

formació. Identificarem els hàbits

i ens ajudarà a millorar les emo-

un pacient tant per realitzar una

erronis i per què perdem el temps,

cions bàsiques i, a més, a identifi-

valoració com per fer una sessió

i reflexionarem sobre quins són els

car un nou enfocament d’aplica-

de rehabilitació. Classes dinàmi-

principals lladres de temps que

ció en l’àmbit laboral.

ques, vídeos i debats.

tanta energia ens consumeixen.

Dates: del 28 de setembre fins el 9
de novembre (ambdós inclosos)
Horari: dissabtes, de 9.00h a 15.00h
Hores lectives: 30
Places disponibles: 16
Lloc de formació: Barcelona

Dates: del 5 d’octubre fins el 16 de
novembre (ambdós inclosos)
Horari: dissabtes, de 9.00h a 15.00h
Hores lectives: 30
Places disponibles: 16
Lloc de formació: Barcelona
Obligatori: Prova de nivell (mínim
A2 – B1)

Dates: del 15 al 30 de novembre
(ambdós inclosos)
Horari: divendres, de 17.00h a 19.00h
i dissabtes de 9.00h a 15.00h
Hores lectives: 20
Places disponibles: 16
Lloc de formació: Barcelona

*Totes les activitats formatives estan acreditades per la Generalitat de Catalunya
i s’obté un certificat oficial d’aprofitament de les hores lectives.
Per gaudir-ne, només heu de posar-vos en contacte amb el Club CFC a través del correu electrònic
clubcfc@fisioterapeutes.cat
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Clubs DiR, molt més que centres d’esport.
També de salut

Des de l’obertura del primer

les tendències esportives més

de la composició corporal, a més

club l’any 1979, DiR continua

destacades en l’àmbit interna-

de ser molt beneficiosa per a la

sent líder en el sector del be-

cional: l’entrenament HIIT (High

mobilitat articular i incrementar la

nestar de les persones a Cata-

Intensity Interval Training). Però

resistència cardiovascular.

lunya, mantenint la seva missió

sense oblidar els clàssics JAM-

de transmetre els valors de l’es-

BOX (entrenament amb sac de

Sota la marca YogaOne by DiR

port als abonats per tal d’orien-

boxa) o el BOOTCAM, que es

s’ofereix accés il·limitat a múlti-

tar-los cap a uns hàbits de vida

caracteritza per la realització

ples classes de diferents estils

saludables. Completa la seva

d’exercicis intervàlics d’alta in-

de ioga en qualsevol horari du-

proposta amb unes instal·la-

tensitat que alternen exercicis

rant els 7 dies a la setmana, amb

cions úniques amb 24 clubs es-

cardiovasculars en cinta i exerci-

professors altament qualificats

portius a Barcelona i Sant Cugat

cis de força a terra realitzats amb

que adapten les sessions a qual-

del Vallès, a més d’especialit-

bancs, manuelles i/o pilotes. Tots

sevol nivell i edat.

zar-se en les darreres tendèn-

tres entrenaments aporten grans

cies en fitness i wellness... com

beneficis, entre els quals desta-

Encara us ho esteu pensant?

sempre, a l’avantguarda del sec-

quen la gran quantitat de calories

Feu salut, feu DiR!

tor. Ofereix també una proposta

cremades per sessió i una millora

multiservei amb activitats dirigides, entrenaments personals i
atenció personalitzada per part
de professionals.
Actualment, Clubs DiR posen a
l’abast dels seus usuaris una de

AVANTATGES DIR
CLUB CFC (categoria ‘Benestar i Esport’)
MENORS DE 40 ANYS 43,30€
DE 41 A 55 ANYS 53,70€
MAJORS DE 56 ANYS 47,90€
Sol·licita informació!

Per gaudir-ne, només heu de posar-vos en contacte amb el Club
CFC a través del correu electrònic
clubcfc@fisioterapeutes.cat
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El Club CFC
us permet accedir
a avantatges i
descomptes col·legials

Club

CFC
Assegurances

Bancs i caixes

Benestar i Esport

Consultoria

Formació
Transversal

Oci - Cultura
Família

Software - App

Subministraments
de Fisioteràpia

Supermercats

Vehicles

Viatges i Hotels

La vostra confiança ens fa créixer dia rere dia
i ens permet ampliar les ofertes del Club CFC
Gràcies per la vostra participació!

Visita’ns a www.fisioterapeutes.cat

