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OPINIÓ

Un any més ho hem aconse-
guit, la Fisioteràpia s’ha deixat 
veure i escoltar arreu de Catalu- 
nya. El passat 8 de setembre se 
celebrava el Dia Mundial de la 
Fisioteràpia i, com en prèvies 
ocasions, des del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya i 
a través de les actuals seccions 
territorials del Col·legi (Lleida, 
Camp de Tarragona, Girona, 
Terres del Ebre i I’Alt Pirineu i 
Aran) i el Grup d’Interès d’Oso-
na i el Ripollès vam voler fer-nos 
ressò d’aquesta festivitat. Tant 
a Barcelona com a la resta del 
territori es van organitzar esde-
veniments destinats a promoure 
la salut dels ciutadans per donar 
a conèixer les diverses vessants 
de la nostra professió. Les sec-
cions territorials, comissions, 
grups d’interès i de treball del 
Col·legi han estat els principals 
responsables de l’oferta d’acti-
vitats i de l’èxit de participació.

Un exemple d’aquesta voluntat 
de divulgació va ser l’edició es-
pecial de “Tot és Possible”, pro-
grama de RAC1, la ràdio líder a 
Catalunya, dedicada a la Fisio-

teràpia i que es va emetre en 
directe des de la II Jornada de 
Fisioteràpia de l’Esport, amb la 
participació del degà del Col·le-
gi Ramon Aiguadé, Sergi Lucas, 
Josep Medina i Lluís Puig. 

Com a Col·legi, la divulgació de 
la Fisioteràpia és un dels objec-
tius que ens vam fixar des de 
l’inici de la nova Junta de Go-
vern. Considerem que és del tot 
necessari que la societat no tin-
gui dubtes i disposi de la màxi-
ma informació sobre el nostre 
àmbit quan hagi d’escollir i que 
posi per damunt de tot la segu-
retat de la seva pròpia salut. 

Quan mostrem al món la Fisio-
teràpia, també estem lluitant 
contra l’intrusisme i augmen-
tant la demanda social d’aquest 
servei de salut públic. Jornades 
com les que hem celebrat du-
rant el setembre i l’octubre ens 
demostren que hem de seguir 
treballant en aquesta direcció 
per ser més forts, per arribar 
més lluny, per tenir més i millor 
Fisioteràpia per a tothom.

No vull acabar sense citar també 
la iniciativa que es va posar en 
marxa per a què els col·legiats 
visitessin gratuïtament l’expo-
sició Human Bodies els dies 26 
i 27 de setembre. La resposta 
dels col·legiats va ser entusias-
ta i ens fa pensar que és una via 
més per seguir connectant el 
Col·legi amb tots vosaltres ofe-
rint futures propostes.

*Trobeu-nos a les xarxes socials 
i assabenteu-vos de tot abans 
que ningú ;)

Gràcies a tots per la vostra con-
fiança, SEGUIM!

La ciutadania gaudeix 
un any més del Dia 
de la Fisioteràpia
Clara Bergé. Vocal CFC
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La divulgació de

la Fisioteràpia és un 

dels grans objectius 

del Col·legi



Catalunya s’omple de 
Fisioteràpia amb el DIFT

EL TEMA DEL MES

Centenars de persones han participat en la celebració del Dia de 

la Fisioteràpia (DIFT) aquesta tardor. La festa que anualment 

organitza el Col·legi estava concebuda per a tota la família 

combinant espais de lleure i esbarjo per als més petits i de divulgació 

de la professió amb tallers i activitats diverses.

Des de fa uns quants anys, el 

Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya (CFC) celebra el seu 

particular Dia de la Fisioteràpia 

amb activitats commemoratives 

arreu del territori durant els me-

sos de setembre i octubre. L’ob-

jectiu és apropar al conjunt de la 

població quines són les funcions 

i els beneficis de la Fisioteràpia 

per millorar la salut i el benestar 

dels ciutadans. 

Enguany els DIFT del CFC s’han 

celebrat a Tortosa, Torredembar- 

ra, Vic, Girona i Vallfogona de 

Balaguer (28 de setembre), Bar-

celona (5 d’octubre) i la  Seu 

d’Urgell (10 d’octubre).
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El Grup d’Interès de Fisioterà-

pia d’Osona i el Ripollès (#GI-

FOR), sota el lema “Ens movem 

tots junts”, va organitzar el pas-

sat dissabte 28 de setembre els 

actes del DIFT 2019 a la Rambla 

del Passeig de Vic, on l’eix cen-

tral de la trobada va ser l’Activi-

tat Física Inclusiva. 

En primer lloc, es va realitzar 

una sessió d’Activitat Física In-

clusiva guiada per Gisela Para-

A Girona es va dur a terme una 

marxa nòrdica popular per a 

tots els públics sota el lema de 

“Posa’t en marxa... nòrdica!”. Va 

ser una activitat física terapèu-

tica inclusiva en col·laboració 

amb l’Associació AACIC CorA-

vant (Associació de Cardiopa-

ties Congènites) de Girona. 

reda, fisioterapeuta del Centre 

Ocupacional de l’Associació 

Sant Tomàs i dues persones del 

propi centre amb discapacitat 

intel·lectual. A continuació, les 

fisioterapeutes Zara Ochoa i 

Alícia Ortas, de l’escola Estel 

de la mateixa associació, van 

fer els reptes cooperatius que, 

mitjançant una bona comuni-

cació i gestió del propi cos, 

va fer possible crear diverses 

estratègies per incloure com- 

L’activitat va consistir en un cir-

cuit d’uns 3 quilòmetres dirigit i 

dinamitzat per l’Òscar Gasquez 

i l’Anna Gey del Grup de Treball 

de Marxa Nòrdica del CFC. L’ac-

tivitat era gratuïta amb l’opció 

de donar la voluntat. Els bene-

ficis anaven destinats a l’AACIC.

panys i companyes en una acti-

vitat, demostrant-nos, per tant, 

que l’activitat física és una bona 

eina quan parlem d’inclusió. 

“Ens movem tots junts” a Osona

Posa’t en marxa... nòrdica!, a Girona

També el 28 de setembre, la Sec-

ció Territorial de les Terres de 

l’Ebre,  va celebrar a Tortosa un ta-

ller teòrico-pràctic sobre malalties 

cardiorespiratòries, que es va cen-

trar en les principals patologies 

d’aquest tipus i en com la Fisio-

La marxa nòrdica va ser l’acte central del DIFT  
a les Terres de l’Ebre

teràpia pot intervenir-hi i ajudar en 

el tractament i la prevenció. Com 

aquest any el tema central del 

DIFT ha estat l’activitat física, es 

va incloure al programa un taller 

d’iniciació a la marxa nòrdica al 

parc municipal Teodor González.
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El dia 11 d’ octubre, la Secció 

Territorial de l’Alt Pirineu i Aran 

va realitzar una xerrada-taller en 

motiu del Dia de la Fisioteràpia. 

El tema escollit va ser el dolor 

amb el títol, Com controlo el 

meu dolor? 

Durant la xerrada, que es va realit-

zar al centre de l’Esplai de la Gent 

Gran de la Seu d’Urgell, els inte-

grants de la Secció van explicar el 

mecanisme del dolor, com apai-

vagar-lo i la promoció d’hàbits sa-

ludables per evitar que aparegui 

Els companys i companyes de la 

Secció Territorial del Camp de 

Tarragona, van celebrar el DIFT 

amb una caminada intergenera-

cional per la costa de Torredem-

El mateix dissabte 28 de setem-

bre, la Secció Territorial de Lleida 

va organitzar una activitat lúdica 

pensada per als més menuts de 

la família. L’objectiu era fomentar 

la Fisioteràpia i pintar les lletres 

amb el missatge “aFISIOna’t Llei-

Xerrada a la Seu d’Urgell

Caminada intergeneracional, a Torredembarra

Els més petits, protagonistes del DIFT a Vallfogona  
de Balaguer 

barra. Més de 100 caminadors i 

caminadores de totes les edats 

es van reunir a la plaça del Cas-

tell de Torredembarra per donar 

el tret de sortida a l’activitat i re-

da”. L’activitat és va realitzar a la 

plaça Setze Jutges de Vallfogo-

na de Balaguer, amb motiu de la 

celebració de la festa major del 

poble, i es trobava en l’espai des-

tinat al públic infantil, on hi havia 

també jocs de circ i inflables.

bre els obsequis del CFC. A l’arri-

bada, els participants van poder 

gaudir d’un esmorzar saludable a 

base d’entrepans, fruita i aigües, i 

de música ambient.

EL TEMA DEL MES

o millorar el seu maneig quan és 

inevitable la seva existència.

Al final de la xerrada es van rea-

litzar una sèrie d’exercicis de 

mobilitat i equilibri per prevenir 

el sedentarisme en tots els pre-

sents a la sala.

L’assistència va ser un èxit to-

tal, on 70 persones van disfrutar 

amb les explicacions dels fisio-

terapeutes i les pautes d’exerci-

cis que van poder aprendre per 

controlar el dolor.
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Els assistents que es van aplegar 

a la festa del DIFT a Barcelona 

van poder gaudir durant tot el 

matí d’un programa dirigit a di-

vulgar els diferents camps de la 

Fisioteràpia amb un enfocament 

pedagògic i proper per a la ciu-

tadania. Per als professionals i 

amants de la Fisioteràpia hi va 

haver també un panell de xerra-

des sobre la Fisioteràpia respira-

tòria, treballs de Core en gossos 

de competició i higiene nasal. 

Durant tot el matí, la Comissió de 

Geriatria va organitzar unes de-

mostracions “Posa’t a la seva pell” 

on, amb ajuda de la robòtica i la 

realitat virtual, els assistents es po-

dien sentir com una persona gran 

quant a problemes de mobilitat i 

dificultats en les articulacions.

Entre las activitats, el Col·legi 

també va programar una marxa 

nòrdica, unes sessions de txi-

kung i un circuit que va reunir 

a molts participants. Durant tot 

el matí, els assistents van poder 

també donar sang gràcies a la 

col·laboració del Col·legi amb 

el Banc de la Sang i Teixits. 

Trobada a Barcelona
Els assistents van poder donar sang gràcies 

a la col·laboració del Col·legi amb el Banc 

de la Sang i Teixits.



EL TEMA DEL MES

El degà del Col·legi, Ramon Ai-

guadé, ha remarcat que “la Fi-

sioteràpia és la tercera professió 

sanitària de Catalunya en nom-

bre de col·legiats, però neces-

sitem que el conjunt dels ciuta-

dans sàpiga que la Fisioteràpia 

s’aplica en multituds de situa-

cions i que és un element clau 

per millorar la qualitat de vida 

en totes les edats, des de que 

naixem fins a la darrera etapa”. 

Però la festa no va acabar aquí. 

A la tarda, l’espai Ailaic va aco-

llir una festa per a organitza-

dors, col·laboradors i voluntaris. 

Allà es va presentar el vídeo de 

la jornada matinal a Barcelona, 

vam poder gaudir d’un tastet 

amateur del musical El Rei Lleó 

i es va fer entrega d’un guardó 

a Fisios Mundi, que premiava 

la seva activitat solidària. Tam-

bé van rebre un reconeixement 

el grup de voluntaris que van 

col·laborar amb nosaltres durant 

tota la jornada matinal del DIFT.

Des del Col·legi volem agrair a 

tots els companys de les comis-

sions, grups d’interès i seccions 

territorials la seva presència al 

DiFT així com el seu treball in-

cansable durant tot l’any. Grà-

cies a ells, a tots vosaltres i a 

la participació i col·laboració 

de totes les empreses i entitats 

participants al DIFT hem tornat 

a aconseguir un doble objectiu: 

portar la Fisioteràpia al carrer i 

fer gran aquesta festa!
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PERSONATGE

Ricard Montané Escofet (Vilanova i la Gelt-
rú, 1954), fisioterapeuta i, des del mes de gener 
d’aquest any, professor jubilat de l’EU Gimbernat, 
amb una llarga trajectòria professional i una activi-
tat incansable. 

Graduat en Fisioteràpia. Expert en teràpia manual 
i neurodinàmia. Primer premi de la revista Fisio-
terapia a la millor publicació de l’any 1981: “La 
valoració de les lumbàlgies”. Primer premi de la 
revista Fisioterapia a la millor publicació de l’any 
1984: “Cinesiteràpia en el tractament de les fractu-
res del planell tibial”. Ponent en diversos simposis 
i congressos de Fisioteràpia. Premi June Nystrom 
de Fisioteràpia l’any 2010. Va ser professor de l’EU 
Gimbernat des de l’any 1989 en l’àmbit de l’aparell 
locomotor. Professor col·laborador en els màsters: 
Hipoteràpia i equitació terapèutica, Fisioteràpia 
del tòrax i Fisioteràpia en neurologia.

“L’èxit d’un tractament sempre és resultat  
de l’esforç”

Ricard Montané

Vostè ha ajudat a formar moltes 
generacions de fisioterapeutes 
a l’EU Gimbernat. Ha canviat 
gaire el perfil dels alumnes?

En essència, el perfil de l’alumne 
no ha canviat tant, sempre hi ha 
gent que treballa més i d’altra 
que menys... però sí que hem vist 
un canvi amb la formació de base 
amb què arriben, que és més 
justeta. La culpa no és seva sinó 
del sistema educatiu que, per 
evitar el fracàs escolar a primària 
o secundària, han traslladat el 
problema a la universitat. Hi ha 

assignatures, com anglès o bio-
química -per citar uns exemples-, 
en què la formació de base és un 
condicionant i es converteix en 
una barrera important.

És cert allò que els mestres tam-
bé n’aprenen, dels alumnes? 

És totalment cert. Amb el trac-
te del dia a dia amb els alum-
nes aprens moltíssim. D’entrada 
aprens a ser més humil i t’obliga 
a seguir formant-te i a esforçar-te 
més, perquè les seves ganes 
d’aprendre són un estímul. Per a 

mi el tracte amb els alumnes és 
molt enriquidor. En aquest sen-
tit, combinar docència i assistèn-
cia durant tant anys ha estat un 
equilibri ideal.

Seguint el fil de la pregunta an-
terior, què els hi diria als estu-
diants o als acabats de graduar?

Que no perdin mai la il·lusió, que 
no deixin mai de formar-se ni de 
continuar estudiant, però sobre-
tot, que no oblidin que treballen 
amb persones. Una altra cosa que 
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PERSONATGE

els hi diria és que no es desanimin 
mai, sempre hi ha una sortida.

Estem prou valorats com a pro-
fessió i com a professionals?

Ho estem més que abans, però 
hauríem i podríem estar-ho més. 
Potser si no ho estem, una mica 
és culpa del sistema sanitari ac-
tual, que ens posa moltes bar- 
reres. Per exemple, que a nivell 
assistencial es marquin protocols 
en funció d’X minuts per pacient 
en comptes d’en funció de la 
patologia que té el pacient és 
un problema. A nivell de quali-
tat assistencial això és un dra-
ma. Hauríem de poder dedicar 
a cada pacient el temps que ne-
cessita perquè així podríem po-
sar en pràctica tots els coneixe-
ments que tenim, que són molts. 
Els estudiants que surten de les 
universitats cada cop estan més 
ben formats, però quan entren al 
món laboral es troben amb una 
barrera que si poguessin traspas-
sar serviria per poder demostrar 
tot el que som capaços de fer; 
els resultats serien diferents i això 
repercutiria en què el reconeixe-
ment que tindríem també seria 
diferent. Però com he dit abans, 
no s’ha de deixar de lluitar mai i 
ara ens toca fer-ho. Des de l’Ad-
ministració s’esgrimeixen motius 
econòmics, però crec que és 
molt relatiu, hi ha moltes mane-
res d’interpretar els números. Un 
tractament de Fisioteràpia pot 
ser car, però si tenim en compte 

les baixes laborals i la despesa en 
fàrmacs que pot evitar potser ja 
no és tan car. Sempre he dit que 
com més bona sigui l’assistència 
més barat serà a llarg termini.

En el sistema sanitari actual, 
què creu que hauria de fer un 
gir de 180º?

Més que fer un gir, crec que cal-
dria tenir una altra visió. Haurien 
de valorar què representa a mig/
llarg termini fer prevenció. Hi ha 
moltes maneres de fer els núme-
ros. És molt frustrant que la gent 
surti ben preparada de la univer-
sitat i no puguin aplicar allò que 
han après. És un cercle viciós... 
com que no podem aplicar tot el 
coneixement, ens deixem de for-
mar perquè ho considerem una 
pèrdua de temps i de diners i, 
aleshores, el coneixement minva.

Com va viure ser guardonat al 
2010 com a Premi June Nystrom?

Em va fer molta il·lusió, tant pel 
guardó en si com per la persona 
que me’l va donar, en Francesc 
Escarmís, el degà del Col·legi en 
aquell moment. És un reconeixe-
ment a una tasca de molts anys. 

Quines coses reconeix haver 

aportat a la professió i als pro-

fessionals als qui ha format al 

llarg d’aquests anys?

Sempre he intentat fer-los enten-
dre que no s’han de desanimar 

mai, que s’han de formar i, so-
bretot, transmetre’ls il·lusió per 
la Fisioteràpia perquè ens per-
met tractar de forma molt direc-
te persones, amb les quals crees 
un vincle. He intentat que enten-
guin que l’èxit d’un tractament 
sempre és resultat de l’esforç.

Quin feedback ha rebut dels 
alumnes?

Sempre he tingut una relació 
molt cordial amb ells i el fee-
dback és positiu. Em fa molta 
il·lusió veure que es recorden 
de mi, quan anys després em 
saluden. M’agrada ensenyar, ser 
a les aules. He gaudit molt. 

De ben segur que en una trajec-
tòria professional com la seva és 
molt difícil escollir una experièn-
cia, un moment, una persona... 
tot i així, té present quelcom re-
llevant per a vostè?

Hi ha dues persones que 
m’agradaria destacar. La prime-
ra es remunta als meus temps 
d’estudiant. Qui em va marcar 
més en aquells moments va ser 
en Francesc Escarmís, la seva 
forma de ser i de plantejar les 
coses... anava una pas per da-
vant. Va ser la persona que em 
va influenciar més i que em va 
marcar el camí cap a on volia 
anar. He tingut la gran sort de 
poder mantenir–hi l’amistat i de 
coincidir amb ell més de 30 anys 
a la Gimbernat.
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I després, l’altra persona està 
relacionada amb el moment en 
què vaig entrar a la Gimbernat 
i vaig començar a compaginar 
assistència i docència. L’assis-
tència em va ajudar molt en la 
docència i a l’inrevés. I dins de la 
part docent, des del primer fins 
l’últim dia, hi va haver una per-
sona que em va ajudar molt i em 
donar tot el seu suport, la Tere-
sa Xipell. Me l’estimo moltíssim i 
m’hi uneix una gran amistat. 

També m’enorgulleix veure 
com persones que havies tingut 
com a estudiants se’n surten i 
es converteixen en bellíssimes 

persones i grans professionals. 
Des del punt de vista docent, un 
dels moments en què he gaudit 
més, va ser en un curs en què 
vaig anar d’alumne i va resultar 
que tots els meus companys 
eren exalumnes meus, inclosos 
els professors. Va ser molt gra-
tificant. M’ho vaig passar pipa!

Com veu el futur de la Fisioterà-
pia i dels fisioterapeutes? 

Soc optimista per naturalesa. 
Però hem de lluitar per les co-
ses, bàsicament hem d’intentar 
aconseguir canviar una mica el 
sistema sanitari, que es puguin 

fer les coses d’una altra manera. 
La nostra és una feina maquís-
sima amb la qual podem ajudar 
molta gent en molts àmbits: 
esport, geriatria... cal que ens 
deixin fer. Un exemple és la ge-
riatria perquè no està condicio-
nada als minuts que dediques 
per pacient, es treballa amb més 
llibertat i s’obtenen grans resul-
tats. En esport, depenent d’on 
treballis, els resultats també po-
den ser extraordinaris... però ai 
quan parlem de sanitat pública, 
estem massa condicionats. Hem 
de lluitar per canviar-ho.

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.

* 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.

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

www.mgc.es
93 414 36 00

lliure elecció
de ginecòleg i pediatra

condicions especials
per als col·legiats

Tot inclòs des de 

€*

Amb tu
des de

1982
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Novetats tecnològiques, 
d’abordatge i de raonament 
clínic, a la II Jornada de 
l’Esport
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El passat 4 d’octubre va tenir 
lloc, al Centre d’Alt Rendiment 
de Sant Cugat, la segona edició 
de la Jornada de Fisioteràpia de 
l’Esport del Col·legi de Fisio-
terapeutes de Catalunya, una 
Jornada teòrico-pràctica que va 
comptar amb les ponències de 
companys i companyes fisiote-
rapeutes de reconegut prestigi 
que, amb les seves interven-
cions, ens van permetre confec-
cionar un programa atractiu per 
a tots nosaltres centrat en les 
novetats tecnològiques, d’abor-
datge i de raonament clínic en 
Fisioteràpia de l’esport.

L’acte es va iniciar a les 9.00 h 
amb la inauguració de la Jorna-
da de mans del degà del Col·le-
gi, Ramon Aiguadé, del vocal 
de la Junta de Govern, Alfons 
Mascaró, i de la moderadora de 
la Jornada, Laia Monné. Els re-
presentants del CFC van agrair 
la presència de tots els assis-
tents a l’acte i van voler desta-
car que la Fisioteràpia esportiva 
és l’àmbit que ens ha donat a 
conèixer i ha estat gràcies a ella 
que la ciutadania ha descobert 
que els fisioterapeutes podem 
treballar en molts més àmbits. 
De la mateixa manera, el degà 
del Col·legi ens va instar a tre-
ballar units com a col·lectiu per 
tal de fer de la nostra, una pro-
fessió encara més forta.

Es va donar pas a la primera 
ponència, “Estimulació cerebral 
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no invasiva”, a càrrec del fisiote-
rapeuta expert en neurociència i 
tecnologia per a la rehabilitació 
Marc Sebastián, que va presen-
tar una revisió dedicada a l’abast 
de les interfícies cervell-ordina-
dor i l’estimulació cerebral no 
invasiva en la rehabilitació de les 

condicions neurològiques. La 
seva ponència va proposar un 
nou enfocament per a la reha-
bilitació que proporciona noves 
tècniques per optimitzar l’ava-
luació i el tractament dins de la 
Fisioteràpia neurològica. 

A continuació va tenir lloc la 
ponència “Entrenament amb 
restricció de flux sanguini: impli-
cacions per a la rehabilitació de 
lesions”, a càrrec del Dr. Stephen 
Patterson, investigador a la St 
Mary’s University de Londres 
amb un doctorat en Entrenament 

Si treballem units 

farem de la nostra, 

una professió encara 

més forta
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amb restricció de flux sanguini. 
Patterson ens va explicar que la 
rehabilitació personalitzada amb 
restricció de flux sanguini és una 
nova tècnica que utilitza un sis-
tema especialitzat de torniquet 
per reduir el flux vascular d’un 
membre per induir respostes de 
força i hipertròfia a càrregues 
molt baixes. La restricció de flux 
sanguini mostra una prometedo-
ra capacitat per activar la síntesi 
de proteïnes musculars i pot ser 
una poderosa eina per mitigar 
l’atròfia muscular. 

Després de la pausa, el fisiote-
rapeuta, psicòleg i cap de Re-
habilitació Funcional de l’Insti-
tut Guttmann, Josep Medina, 
ens va presentar la ponència 
“Noves tecnologies en l’esport 
adaptat”. Medina ens va parlar 
sobre els avenços en la pràctica 
física en l’esport adaptat, espe-
cialment pel que fa referència a 
la valoració funcional, les tècni-
ques d’entrenament i els nous 
materials amb què es treballa 
per aconseguir millors marques.

Posteriorment va tenir lloc la 
ponència “Control de càrregues 
en una tendinopatia rotular d’un 
esportista de Crossfit“, que ens 
va presentar el readaptador es-
portiu del primer equip del RCD 
Espanyol i responsable del cen-
tre R3 Manresa, Albert Torner, 
qui ens va fer una explicació 
detallada d’un cas clínic d’una 
tendinopatia en un esportista 
de Crossfit amb el qual es van 
utilitzar diferents teràpies junta-
ment amb el treball i progressió 
de càrregues per poder tornar 
als nivells previs a la lesió. 

Tot seguit, Sergio Patiño, profes-
sor del Departament de Cièn-
cies Biomèdiques, Medicina i Fi-
sioteràpia a la Universidad de A 
Coruña, ens va oferir la ponèn-
cia “Influències miofascials i 
neurals tant en la patologia com 
en el tractament de lesions de 
parts toves”. L’objectiu de la 
conferència era mostrar com la 
comprensió dels fenòmens fi-
siopatològics i de l’adaptació 
de la intervenció fisioterapèu-
tica als mateixos auguren l’èxit 
en l’abordatge de certs dolors 
regionals o incapacitats.

Gràcies a la Fisioteràpia 

esportiva, la ciutadania 

ha descobert que els 

fisioterapeutes  

podem treballar en 

molts més àmbits.



Vam continuar amb Raúl Sergio 
Beribé, llicenciat en Cinesiolo-
gia i Fisiatria, professor titular 
de la Universidad del Gran Ro-
sario i coordinador del Servei de 
Medicina Física i Rehabilitació al 

Sanatorio MAPACI, que ens va 
parlar de la “Rehabilitació post-
quirúrgica del LEA. Tendències i 
pautes de treball basat en el pro-
cés de lligamentització” i de la 
importància que la rehabilitació 

del lligament encreuat anterior 
impliqui un abordatge interdis-
ciplinari entre metge i fisiotera-
peuta. En el cas de tractament 
postquirúrgic, cal estar actualit-
zat en el procés de lligamentit-

*

“És important que la 

rehabilitació del LEA 

impliqui un abordatge 

interdisciplinari 

entre metge  

i fisioterapeuta”
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zació biològica per tal d’aplicar 
amb criteri en temps i forma els 
recursos terapèutics, promovent 
aquest procés i facilitant així 
l’evolució cap a la rehabilitació 
funcional final del pacient.

Tot seguit va tenir lloc, via Sky-
pe des d’Argentina, la ponència 
“Tecnologia aplicada a la preven-
ció i readaptació. Una proposta 
pràctica amb base científica”, 
a càrrec de Romina González, 
màster en Activitat física i Salut, 
llicenciada en Cinesiologia i Fi-
siatria i professora d’Educació 
Física. González va abordar el 
coneixement de les eines tec-
nològiques disponibles, les ba-
ses científiques, l’aplicació per a 
la valoració diagnòstica de l’es-
portista i la seva transferència 
en els processos de prevenció, 
rehabilitació i readaptació.

Per finalitzar les ponències del 
matí, Sarah Louise Kroman, màs-
ter de Ciència en Fisioteràpia a 
la University of Southern Den-
mark i docent dels cursos de 
certificació GLA:D® (Good Life 

with osteoarthritis in Denmark) a 
Dinamarca i a tot el món, ens va 
presentar la conferència “Good 
Life with osteoArthritis in Den-
mark (GLA:D®): posant la cièn-
cia en acció en la pràctica de la 
Fisioteràpia clínica”. Ens va des-
criure el (GLA:D®), ua iniciativa 
orientada a implementar pautes 
clíniques per al tractament de 
l’osteoartritis de genoll i maluc 
(OA) i a proporcionar una valuo-

sa atenció basada en l’evidència 
per a pacients amb OA. Ens va 
explicar que el GLA:D® ha in-
duït un canvi de paradigma cap 
al tractament precoç a través 
d’un enfocament de baix a dalt 
i ha ajudat a col·locar el maneig 
d’una malaltia crònica en un 
marc nou i rendible.

Finalment, la cloenda de la Jor-
nada va ser a càrrec del vocal del 
Col·legi, Alfons Mascaró, que va 
fer un agraïment a ponents, or-
ganitzadors i assistents per l’èxit 
aconseguit, i ens va recordar la 
important cita que tenim tots 
els i les fisioterapeutes el proper 
any: la segona edició del Con-
grés Internacional de Fisioterà-
pia del CFC, previst per al mes 
d’octubre del 2020.

A l’octubre del 2020 tenim una cita 

important: el II Congrés Internacional de 

Fisioteràpia del CFC



Després de la pausa del dinar, 
Kroman, Torner, Patiño i Beri-
bé, als quals s’hi va afegir Rafel 
Donat, van oferir un doble torn 
de masterclass en les quals van 
poder posar en pràctica alguns 
dels coneixements apresos a les 
ponències del matí. Com a fisio-

terapeutes sabem que la pràctica 
és l’essència de la Fisioteràpia.

Gràcies a tots i totes els qui ho 
heu fet possible, entre els quals 
les empreses col·laboradores: 
Agrupació, Blue Planet, Cryo 
Science, Ergo Office, Indiba, 

Kyrocream, Medical Express, 
Parlem i Tecno Sport.

Una vegada més, estem molt or-
gullosos de l’èxit aconseguit. 



NOSALTRES

Dos-cents companys i companyes 
participen en la visita a 
l’exposició “Human Bodies” 
organitzada pel CFC
Els passat mes de setembre, prop 

de 200 companys i companyes 

van poder gaudir d’una visita de 

dues hores a l’exposició “Human 

Bodies”, convidats pel Col·legi.

Els actes, als quals va assistir el 

degà del CFC a títol d’amfitrió, 

van servir, d’una banda, per re-

trobar-se amb antics companys 

d’estudis i/o de professió i, de 

l’altra, per veure de primera mà 

allò que l’anatomia ens explica 

a les aules i poder observar 12 

cossos complets i més de 150 

òrgans que ens mostren el fun-

cionament de l’interior del cos 

humà, una experiència molt in-

teressant que permet conèixer 

tot allò que amaga la pell i, al 

mateix temps, gaudir de l’espec-

tacle de la vida com mai abans.
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Curs de mobilització del Sistema 
nerviós, a Tarragona
La Secció Territorial Camp de Tar- 

ragona del Col·legi de Fisiotera-

peutes de Catalunya va organit-

zar el Curs de Mobilització del 

sistema nerviós al CAP Llevant de 

Tarragona. El curs va ser impartit 

per Carles Munné, fisioterapeu-

ta del centre OSTEOSPORT de 

Manresa, coordinador dels es-

tudis de Grau en Fisioteràpia de 

l’EUCS Manresa i coordinador 

i docent del Màster en Teràpia 

Manual de l’EUCS Manresa. 

L’objectiu del curs era propor-

cionar i fomentar unes habilitats 

terapèutiques, equilibrades amb 

la suficient teoria, perquè tin-

gués sentit l’aplicació pràctica.

Durant el curs vam repassar 

l’anatomia, fisiologia i fisiopa-

tologia del sistema nerviós peri-

fèric, així com els diferents tests 

neurals i el tractament neuro-

dinàmic de les neuropaties de 

l’extremitat superior i inferior. 

El curs va tenir molt èxit entre 

els col·legiats. Des de la Secció 

Territorial Camp de Tarragona 

volem agrair la formació facilita-

da i l’experiència compartida de 

Carles Munné.



NOSALTRES
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La Guia PAO, una eina útil 
per resoldre els dubtes sobre la 
tramitació d’ajudes tècniques
La tramitació d’ajudes tècniques 

a través del PAO (Prescripció 

d’Article Ortoprotètic) segueix 

sent una tasca que, depenent del 

centre, la duen a terme diferents 

professionals de la medicina, la 

infermeria, la teràpia ocupacio-

nal o la Fisioteràpia, motiu pel 

qual, des de la Comissió de Ge-

riatria del Col·legi, us recordem 

que teniu a la vostra disposició, 

a l’apartat web de la Comissió, 

la Guia PAO, elaborada per no-

saltres amb la col·laboració de 

l’ortopeda Roger Solsona.

Aquesta guia pretén ser una 

eina útil per a tots els col·legiats 

i col·legiades, que pot ajudar a 

aclarir tots aquells dubtes que 

sorgeixin de cara a la tramitació 

d’ajudes tècniques destinades a 

la promoció de l’autonomia en 

persones amb diversitat funcio-

nal i donar així un valor afegit al 

servei que oferim.

El document està realitzat en for-

mat de pregunta/resposta curta 

amb la idea que, en un futur, pu-

gui ser ampliada amb tots aquells 

nous dubtes que vagin sortint, 

els quals ens podeu fer arribar a 

geriatria@fisioterapeutes.cat

Curs d’Emprenedoria en 
Fisioteràpia, a Vic
El cap de setmana del 14 i 15 

de setembre, va tenir lloc a Vic, 

la formació “Emprenedoria en 

Fisioteràpia. Com crear i gestio-

nar un centre privat”, organit-

zada pel Col·legi de Fisiotera-

peutes de Catalunya i l’ACEFIC 

(Associació de Centres de Fisio-

teràpia de Catalunya). 

Va ser una formació molt pro-

ductiva i interessant, que prete-

nia ajudar, a tots aquells fisiote-

rapeutes interessats a obrir un 

centre de Fisioteràpia o que ja 

dirigeixen una microempresa, 

a garantir l’èxit de la seva ac-

tuació, comprendre de manera 

global el negoci i conèixer els 

diferents mètodes i eines de 

gestió que els puguin apor-

tar solucions en el moment de 

prendre decisions i aconseguir 

així l’adaptació de l’organitza-

ció a un mercat cada vegada 

més complex. Així doncs es 

va parlar de Pla de Viabilitat, 

comptabilitat, requisits legals, 

màrqueting offline i online, el 

treball de la marca personal i la 

legalització d’un centre de Fi-

sioteràpia, entre d’altres.
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La Fisioteràpia, protagonista al 
programa “Tot és possible” de 
RAC1

En el marc de la 2a edició de 

la Jornada de Fisioteràpia de 

l’Esport que vam celebrar al 

CAR de Sant Cugat, vam tenir 

l’oportunitat de fer difusió de la 

nostra professió des d’un gran 

altaveu. I és que el programa 

“Tot és possible” de RAC1, que 

condueix la periodista Elisenda 

Camps, va fer un especial dedi-

cat a la Fisioteràpia des de les 

mateixes instal·lacions del CAR.

El programa va comptar amb 

la presència del degà del CFC, 

Ramon Aiguadé; Josep Medina, 

cap de Rehabilitació de l’Institut 

Guttman; Sergi Lucas, fisiote-

rapeuta especialitzat en Fisio-

teràpia vestibular, i Lluís Puig, 

fisioterapeuta que cada 15 dies 

té un espai fix al programa on 

parla de prevenció, tractament  

i recuperació.

El degà va tenir l’oportunitat 

d’explicar què fem i què podem 

aportar a la societat, i va donar 

a conèixer molts dels àmbits 

d’actuació en què treballem, 

segurament desconeguts per al 

gran gruix de la ciutadania, però 

per sobre de tot va recalcar que 

el gran objectiu del Col·legi és 

protegir el pacient vetllant per 

la bona pràctica professional 

dels fisioterapeutes.

Per la seva banda, Josep Medina, 

expert en Fisioteràpia neurològi-

ca, va parlar de la importància de 

l’aplicació de les noves tecnolo-

gies en els tractaments fisiotera-

pèutics així com de la necessitat 

de treballar amb un equip trans-

disciplinari (que integri professio-

nals no sanitaris tals com engi- 

nyers, matemàtics, dissenya-

dors...) per evolucionar en tècni-

ques de tractament que millorin 

la qualitat de vida dels pacients.

Tot seguit va ser el torn de Lluís 

Puig i Sergi Lucas, coordina-

dor del Grup de Treball de Fi-

sioteràpia Vestibular del CFC, 

que va explicar als oients què 

és el sistema vestibular, quines 

patologies tracta i a quin tipus 

de problemes està associat. Va 

finalitzar Puig i, com fa sem-

pre, ho va fer amb un tuit que, 

en aquest cas va ser: “Si poses 

un fisioterapeuta a la teva vida, 

milloraràs la teva qualitat”. Clar, 

concís i real.
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És dimecres 21 d’agost. Avui hem 

arribat al Nepal i només baixar 

de l’avió ja ens adonem que se-

ran unes vacances força caloro-

ses, però plenes de contrastos. 

Potser per això diuen que és el 

regne on conviuen els déus amb 

els mortals. Ens reben amb una 

càlida abraçada d’hospitalitat, un 

regal ple de significat: el moca-

dor amb els vuit símbols sagrats.

La nostra primera parada és Kat-

mandú, la capital del país, i un 

caos en tota regla: cables pen-

jant al costat de les façanes dels 

edificis, un embolic de cotxes (no 

hi ha semàfors), soroll de clàxon 

constant, botigues de menjar que 

a casa nostra seria totalment im-

pensable que existissin... aquesta 

és la realitat del seu dia a dia.

Ens dirigim a veure una de les 

pagodes més grans del món, la 

majestuosa i religiosa Boudha- 

nath, Patrimoni de la Humanitat, 

on demanem els nostres desit-

jos. Per primer cop, hem pogut 

veure els monjos tibetans i la pin-

tura de Ghanka, feta amb pig-

ments naturals i fibres d’or sobre 

un teixit de cotó.

Tot seguit ens dirigim a la part 

antiga de Katmandú, al temple 

de la deessa vivent Kumari, per 

després continuar fins a la plaça 

Durbar, la més important de 

Katmandú.  I prenem conscièn-

cia del devastador terratrèmol 

del 2015.

Amb tuc-tucs ens dirigim a un 

restaurant típic, on tot tenia un 

regust picant, això sí, amb ball 

inclòs. A la nit visitem el barri del 

Thamel, enclau hippie dels anys 

70, que ara s’ha convertit en bo-

hemi i motxiller. És genial per fer 

compres i més compres, evident-

ment regatejant.

L’endemà visitem un crematori, 

Pasupatinah, lloc sagrat a la riba 

del riu Baghmati. Un espai sor-

prenent on la mort forma part 

de la vida, com una continuació. 

Allà trobem els ioguis o Sadhus, 

homes que decideixen viure 

lliurement, dedicats al ioga i a la 

meditació. 

Després, anem cap al temple 

budista de  Swayambhunath o 

temple dels Micos, que té una 

pagoda dedicada als nens. Els 

nepalesos hi tenen tanta devo-

ció que quan un nen està malalt 

el porten allà per curar-lo... te-

nim la sensació que els ulls de 

Buda ens vigilen i protegeixen 

constantment.

Ens encaminem a la ciutat de 

Patan o “ciutat de les teulades 

daurades”, on visitarem la plaça 

Durbar, que està plena de tem-

ples i monuments dedicats a di-

ferents divinitats. És realment es-

pectacular! Però malauradament 

no tenim gaire temps per aturar-

nos-hi! Són les 16.00 h i estem a 

NOSALTRES

Nepal. Crònica d’un viatge únic
El passat mes d’agost, diversos col·legiats i col·legiades van anar al Nepal en 
un viatge organitzat pel CFC. Aquí tenim una crònica en primera persona 
del que van visitar i viure. Namasté!
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les portes de l’orfenat “Children’s 

Home”, visita que realitzem grà-

cies a la col·laboració dels Amics 

del Nepal de Barcelona.

Ens rep la seva coordinadora que 

està envoltada de criatures peti-

tes expectants per la nostra arri-

bada. Hi entrem amb el cor en-

congit, però en sortim amb el cor 

gran. Ens expliquen que gràcies 

a l’organització poden estudiar.

De fet, les noies més grans van 

totes a la universitat. Se les veu 

felices, tothom està content amb 

la nostra visita i, tot i que portem 

64 kg de roba per entregar, ens 

sembla poc... com acostuma a 

passar, tenim la sensació que ens 

han donat més elles a nosaltres 

que nosaltres a elles. Després 

d’aquesta visita tan plena d’emo-

cions, ens adonem que ja som un 

grup. Compartim un viatge, esto-

nes, rialles i plors, però tots units.

Ja és divendres, i avui hem inten-

tat veure l’Himàlaia des d’un po-

blet de muntanya que es diu Na-

garkot. La carretera és plena de 

forats i de sorra i triguem molt en 

arribar-hi. El temps no acompa- 

nya i no podem veure la serra-

lada de l’Himàlaia a causa de la 

boira. Tot i això, passegem pels 

verds camps d’arròs. 

Ja estem a Bhaktapur o “Ciutat 

dels Devots”. És la tercera ciutat 

més important de la vall de Kat-

mandú, on la llum i el color ocre 

combina perfectament amb l’en-

torn. És una ciutat medieval que 

ens ha sorprès molt per la gran 

quantitat de temples hinduistes 

que hi ha. Tenim la sort que avui 

se celebra el naixement de Krish- 

na i tots els carrers centrals de 



NOSALTRES

Bhaktapur estan plens de gent 

ballant al ritme dels tambors... 

llàstima de la tempesta monsò-

nica que cau... però a ells no els 

impedeix els balls ni a nosaltres 

el passeig per la ciutat.

Arribats a dissabte, enfilem camí 

fins Pokhara. Tot i la pluja, ens 

dirigim al centre del poble, que 

supera totes les nostres expec-

tatives i ens roba el cor. Restau-

rants, artesans, botigues, llums, 

música, vida hippie dels 70... un 

poble aturat en el temps i amb 

molt bon rotllo. Els seus llacs i les 

vistes cap a tres dels cims més 

alts de l’Himàlaia -Dhaulagiri, 

Annapurna i Makalu- fan que el 

viatge sigui únic.

És diumenge i visitem el centre 

històric de la ciutat, on veurem 

les Davi’s Fall per després apro-

par-nos a unes coves on hi havia la 

deessa Shiva. Una munió de gent 

s’agrupa per veure la divinitat en 

un espai fosc i humit, però hem 

estat beneïts amb l’aigua de Shi-

va. A la tarda, naveguem amb una 

menuda barqueta pel llac Phewa, 

el segon més gran del Nepal i, 

ohhh! miraculosament veiem al-

guns cims de l’Himàlaia entre els 

núvols i el sol. Al mig del llac hi 

ha una petita illa on els nepalesos 

van a venerar la deessa Varahi.

L’endemà tornem a matinar per 

anar cap al Parc Nacional de 

Chitwan, que significa “El cor de 

la selva”. Caminem per la selva 

per veure, en silenci, alguns dels 

animals en llibertat, però la calor 

i la humitat fa que tot sigui molt 

incòmode. Durant la caminada, 

aconseguim veure cocodrils, 

cérvols, sangoneres i aus.

Arribat el dimarts 27 d’agost, 

passegem en elefant per l’in-

terior de la selva i a la vora del 

riu. Diuen que a tot safari has 

de veure tres dels reis de la sel-

va: lleó, rinoceront i cocodril... 

doncs nosaltres n’hem vist dos!

Ara toca anar amb canoa pel riu. 

Això sí que podem dir que és 

per a valents... tenim els coco-

drils a tocar i no és que siguin 

gaire fiables, aquestes canoes, 

però és l’única  manera d’arribar 

al centre de procreació del co-

codril autòcton. 

És dimecres i ja tornem cap a 

Katmandú. Aprofitem les últimes 

hores per tornar al barri de The-

mal i, sota una tempesta monsò-

nica, gastem les últimes rupies 

que ens queden. Anem a dormir 

que demà tornem a casa, però 

no sense abans fer el ritual Rak- 

sha Bandhas. Entre espelmes, ens 

intercanviem polseres, tika i pas-

tissets, mentre expressem desig 

de benestar per als companys i 

ens comprometem a protegir-los 

en qualsevol circumstància.

Me n’oblidava: Al Nepal hi ha 

temps per a tot i lloc per a tot- 

hom. És un país pobre, sí, però 

també és un país ric pel que fa 

als valors humans. 

Núria Peix  

Viatgera i col·legiada 11.089 
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UNIVERSITATS. FORMACIÓ DE 
MÀSTERS OFICIALS I DOCTORATS

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.masterenrecercasa-
lut.udl.cat

Per a més informació 
sobre el Màster: 

www.masterenrecercasa-
lut.udl.cat/ca

Màster en Neurorehabilitació

Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS

Data d’inici: d’octubre del 2019 al juliol de 2020

Contacte: docencia@guttmann.com

Per a més informació 
sobre el Màster: 

www.guttmann.com/ca/
master-neurorehabilita-

cio-1a-edicio

mailto:docencia%40guttmann.com?subject=
http://www.guttmann.com/ca/master-neurorehabilitacio-1a-edicio
http://www.guttmann.com/ca/master-neurorehabilitacio-1a-edicio
http://www.guttmann.com/ca/master-neurorehabilitacio-1a-edicio


QUI ÉS QUI

Qui soc?

Soc Cristina Rivera i vaig néixer a 
Barcelona fa 30 anys. La meva pas-
sió per la neurologia va començar 
quan cursava batxillerat mentre 
realitzava el treball de recerca 
sobre “L’accidentat medul·lar i el 
seu entorn”. Ajudar persones en 
situacions vulnerables és voca-
cional i així és com vaig acabar la 
diplomatura de Fisioteràpia l’any 
2010 a les Escoles Universitàries 
Gimbernat. Seguidament vaig 
cursar un Màster en neurologia i 
durant aquests anys he realitzat 

formacions complementàries en 
dolor, Fisioteràpia respiratòria, 
McKenzie, control motor, DNHS... 
entre d’altres cursos. El meu pri-
mer contacte amb el món laboral 
va ser amb pacients de l’àmbit ge-
riàtric i durant aquests 9 anys com 
a fisioterapeuta he pogut treballar 
amb la persona gran al seu propi 
domicili, a casals de gent gran, a 
centres privats, a centres de dia, 
a centres residencials, a centres 
sociosanitaris, a hospitals… Real-
ment aquests 9 anys m’han donat 
molta experiència i visió del gran 
recorregut i dels diferents objec-

tius, situacions vitals, entorns fa-
miliars, entorns socioeconòmics i 
un llarg etcètera que poden arri-
bar a tenir els nostres usuaris.

Què faig?

Actualment treballo a l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron i tinc 
la sort de comptar amb un gran 
equip de professionals dels qui 
aprendre i amb els quals com-
partir coneixements i inquie-
tuds. Continuo treballant amb 
pacients a domicili, fet que em 
recorda la realitat que viuen els 

Cristina Rivera
Coordinadora de la Comissió de Geriatria
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nostres usuaris un cop marxen de 
l’entorn hospitalari. Estic vincula-
da a la Comissió de Geriatria de 
la qual soc membre des del 2017 
i enguany, soc la seva coordina-
dora. L’objectiu de la Comissió 
és ser un punt de referència per 
als col·legiats dedicats a aquest 
àmbit i compartir un espai entre 
companys apassionats i implicats 
en aportar el seu granet de sorra.

Què vull fer?

El meu principal objectiu a nivell 
professional és continuar gau-

dint de la meva passió, que és la 
Fisioteràpia. Durant aquests anys 
la meva inquietud per aprendre 
ha fet que participi en moltes jor-
nades i sigui membre d’associa-
cions que m’han fet créixer com 
a professional i com a persona. 
Gaudeixo del fet de compartir 
coneixements amb altres com-
panys ja que crec amb fermesa 
en el coneixement col·lectiu i 
m’agradaria consolidar-me en un 
equip de treball per poder dur a 
terme projectes d’una major re-
llevància per tal de seguir fent 
créixer la nostra professió.

Ningú sap més que tots junts. Si 
vols arribar ràpid ves sol, si vols 
arribar lluny ves en equip. 

¡Fórmate con los mejores docentes y profesionales 
de la salud, de reconocimiento nacional e internacional!

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 
PARA FISIOTERAPEUTAS

  www.kenzenformacion.com               654 805 508                inscripciones@kenzenformacion.com

TERAPIA MANUAL
Maitland Concept / Método Leduc 
Tratamiento de la mano traumática

DOLOR Y NEUROCIENCIAS
Pain & Motion

FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA
Concepto Bobath / Fisioterapia Vestibular

Visión para la acción

FISIO-OBSTÉTRICA
GAH Caufriez Concept 

FISIOTERAPIA EN PEDIATRÍA
Fisioterapia pediátrica

FISIOTERAPIA INVASIVA
Ecografía

Neuromodulación Percutánea Ecoguiada

REEDUCACIÓN POSTURAL
Kinetic Control / Mézières

Biomecánica de la postura / Posturología

FISIOTERAPIA DEPORTIVA
Biomecánica de la zapatilla deportiva

Biomecánica de la marcha normal y patológica

EJERCICIO TERAPÉUTICO
Ejercicio Terapéutico en Pacientes con 

Patologías Cardiorrespiratorias 

Crec amb fermesa

en el coneixement 

col·lectiu



Dra. Georgia Sarquella Brugada 

- Cap de la Unitat d’arrítmies i mort 

sobtada a l’Hospital Sant Joan de Déu 

de Barcelona 

- Cardiòloga pediatra del FC Barcelona 

- Professora de la Facultat de Medicina 

de la UdG

Sr. Eloi Arias Labrador 

- Llicenciat en Cències de l’Activitat 

Física i l’Esport 

- Coordinador de la Unitat de rehabili-

tació cardíaca de l’IAS-Hospital Santa 

Caterina 

- Professor titular EUSES-UdG, Màster 

Blanquerna-URL i INFEC-UB 

- Professor honorífic de la UAM 

- Investigador IDIBGI

Sr. Francisco José Ferrer Sargues 

- Fisioterapeuta especialista en el 

sistema cardiorespiratori 

- Hospital Universitari i Politècnic La Fe 

- Professor UCHCEU (València)

Readaptació cardíaca a l’esforçModeració
Rehabilitació cardíaca 
en població pediàtrica

TAULA II: REHABILITACIÓ CARDÍACA

Compte enrere per al XV Congrés de la SCBF

SCBF

TAULA I: LESIÓ LLIGAMENT ENCREUAT ANTERIOR (LEA)

Dr. Jocelio Campos Moraes 

- Especialista en medicina esportiva 

- Metge adjunt del CAR Sant Cugat 

- Responsable ReSport Clínic

Dr. Pablo Gelber Ghertner 

- Referent internacional en  

cirurgia del genoll 

- Professor associat UAB 

- President del Comitè d’Artroscòpia 

d’ESSKA

Sr. Albert Torner Ballesteros 

- Fisioterapeuta 

- Llicenciat en Cències de l’Activitat 

Física i l’Esport 

- Responsable de R3 Manresa 

- Readaptador del 1r Equip del RCD 

Espanyol de Barcelona

Cirurgia de  
reconstrucció del LEAModeració

Procés de readaptació  
esportiva postcirurgia del LEA
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El pròxim 23 de novembre tindrà lloc, a l’Auditori de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i de Balears, un esdeveniment on es donarà veu i micròfon a professionals de gran rellevància 
nacional i internacional. 



Dr. Ferran Abat González 

- Traumatòleg esportiu especialista en 

lesions tendinoses 

- Director ReSport Clínic 

- Vocal de la Societat Espanyola  

d’Artroscòpia 

- Coordinador del Grup d’estudi de 

lesions musculotendinoses de l’AEA

Sr. Juan Carlos Palacio Albertín 

- Fisioterapeuta especialista en teràpia 

manual ortopèdica i Fisioteràpia es-

portiva d’alt rendiment 

- Treball clínic de referència en 

Electròlisi Percutània (EPI) i ecografia 

musculoesquelètica 

- Centre Élite Fisioterapia, Federació 

Espanyola de Bàsquet i TECNYCON-

TAZARAGOZA

Sr. Christian Fernández Samprieto 

- Fisioterapeuta especialista en esport 

i neuromusculoesquelètica, Msc, 

osteòpata 

- Equip nacional de waterpolo  

i Fassttriatlon Club 

- Professor de grau a la UAB 

- Director FIOS Salut i Formació

Tractament invasiu en 
tendinopatia rotularModeració

Planificació de treball i càrrega 
en tendinopatia rotular

TAULA III: TENDINOPATIA

 www.scfisioterapia.cat

 SocietatCientificaDeFisioterapia

 @SCBF_Scientific

 @scbfscientifica

La 
FISIOTERÀPIA  
en 
MOVIMENT

El Congrés serà l’escenari ideal 
per compartir experiències amb 
companys de professió, establir 
vincles i sinergies, assistir a work- 
shops i gaudir de les defenses 
de pòsters i comunicacions lliu-
res sobre estudis clínics, revisions 
sistemàtiques o presentació de 
casos clínics que, prèviament, 
hauran estat seleccionats pel co-
mitè científic.

Us ho perdreu?
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LA PRIMERA OPERADORA DE TELEFONIA DE CATALUNYA

Serveis integrals de mòbil, internet i fix en qualsevol racó del món. Per a particu-

lars i empreses.

El factor fonamental és el servei al client: de proximitat, que pugui parlar amb 

persones en la seva llengua o interactuar amb serveis digitals, amb la màxima 

cobertura. Paquets flexibles i a un bon preu.

10% de descompte

SABATES SANITÀRIES D’ÚS PROFESSIONAL

Perquè els teus peus se sentin confortables i relaxats, Suecos® té un disseny er-

gonòmic, ultralleuger, adaptable, antixoc, material antibacterià. Estimulen el flux i 

circulació sanguínia. Creats pels millors tècnics i dissenyadors per a desenvolupar 

una tecnologia sense precedents per a tu.

20% de descompte en el model Skoll blau clar i Loki vermell 

10% de descompte en tots els models Suecos®

DISTRIBUÏDOR DE FONTS I DISPENSADORS D’AIGUA

A Blue Planet vetllem pels estàndards de qualitat més alts i oferim als nostres clients 

les màximes garanties. Som la primera distribuïdora amb l’òptim de qualitat europeu. 

La nostra aigua mineral natural és provinent de la Font del Subirà, un dels aqüífers 

més purs. Perquè tinguis sempre al teu centre una font d’aigua de la millor qualitat.

5 mesos d’aigua gratuïta (font) per a particulars i centres de Fisioteràpia

CLINICUM PREMIUM + COBERTURA DENTAL + CLUB CLINICUM

Corredoria Eurogestió, assessora en la contractació de pòlisses d’assegurances 

amb companyies de reconeguda solvència a preus molt competitius (asseguran-

ces d’automòbils, llar, vida, accidents, assistència sanitària, etc.).

Nou! Promoció assegurança de Salut 

0-59 anys 45,9€/mes. Oferta vàlida fins a l’1 de gener de 2020

© Freepik

A partir de l’1 de desembre de 2019, el Club CFC activarà un nou format 
d’avantatges i descomptes per a tots els col·legiats! 

Només caldrà que visitis  la plataforma  del Club  i triïs entre totes les 
empreses col·laboradores. Gaudeix els 365 dies de l’any de viatges, serveis, 
subministraments de Fisioteràpia, oci i cultura... i més!

CLUB CFC

Descomptes i avantatges
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WEST SIDE STORY 

A partir del 20 de desembre, arriba al Teatre Tívoli, un dels musicals més im-

portants i representatius del teatre universal i, coincidint amb el centenari de 

Leonard Bernstein, s’estrena per primera vegada a Barcelona.

El Romeu i Julieta de Shakespeare localitzat a Nova York, on dos joves enamorats es 

veuen atrapats per l’enfrontament entre dues bandes de carrer, els Jets i els Sharks.

Fins el 25% de descompte/entrada

ILLUMINATI SUNGLASSES

Col·lecció d’ulleres de sol creades sota tres conceptes bàsics: qualitat, disseny 

i salut visual. Lents polaritzades, protecció a la radiació V40 i, totes, complint la 

normativa de la CE. Et convidem a formar part de la nostra comunitat: “Per veure 

i ser vistos”.

15% de descompte en tota la col·lecció

CIRQUE DU SOLEIL – MESSI10 

Arriba a la plataforma Marina - Parc Fòrum de Barcelona, el sorprenent xou del Cir-

que du Soleil, inspirat en Leo Messi, una experiència única per als amants del futbol. 

L’espectacle explora l’èxit de Messi amb 46 artistes, que faran vibrar els espectadors 

amb activitat física i música. Una experiència interactiva i plena d’adrenalina.

Fins el 25% de descompte/entrada

HOTEL SOSTENIBLE DEL BAIX EMPORDÀ

Hotel rural on relaxar-se. Un racó ple de sensacions i d’emocions, on l’energia po-

sitiva flueix de manera continuada. Un refugi on es pot trobar la pau, la tranquil·li-

tat i ideal per desconnectar del dia a dia.

Ubicat a Peratallada, un lloc estratègic per iniciar rutes a peu de fàcil accés, prac-

ticar cicloturisme i conèixer l’Empordà, el Gironès i la Costa Brava.

10% de descompte

Tots som Club CFC!Tots som Club CFC!
Informa’t: clubcfc@fisioterapeutes.cat 

www.fisioterapeutes.cat
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Oci - Cultura
Família

ConsultoriaBancs i caixes

Supermercats

Assegurances

Formació
Transversal

Subministraments
de Fisioteràpia

Software - App

Benestar i Esport

Viatges i Hotels

La vostra confiança ens fa créixer dia rere dia 
i ens permet ampliar les ofertes del Club CFC

Gràcies per la vostra participació!

Visita’ns a www.fisioterapeutes.cat

Club
CFC

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

club_cfc.indd   1 20/3/17   13:46

Vehicles


