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OPINIÓ

J

a el 1865, Sebastià Busqué i Torró perfila el concepte de gimnàstica mèdica
quan publica “Gimnástica higiénica, médica y ortopédica”, en què, per primer

cop a la història, s’utilitza el terme ‘rehabilitació’, fet que té una notable repercussió
al nostre país i a fora. La major part de la pràctica mèdica de Sebastià Busqué es
dedica a l’avaluació dels soldats invàlids. El seu pensament mèdic se centra en el
corrent més avançat de l’època, que és la mentalitat fisiopatològica i l’aplicació de
la gimnàstica com a tractament mèdic.
Els exemples històrics són nombrosos fins que arribem a la definició de ‘fisioteràpia’
que l’any 1958 va fer l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que cita, en primer
lloc, que és l’art i la ciència del tractament per mitjà de l’exercici terapèutic, incloent
l’execució de proves per determinar el valor de l’afectació, la força muscular i les
capacitats funcionals entre altres, així com ajudes diagnòstiques per al control de
l’evolució.

EXERCICI
TERAPÈUTIC:
SEGELL
D’IDENTITAT
DE LA
FISIOTERÀPIA

És inqüestionable que la història de la fisioteràpia des dels seus inicis ha anat lligada a l’exercici terapèutic, i mai, com avui, hi ha hagut un imaginari on s’entengués
l’una sense l’altre. Les hemeroteques estan farcides de referències que confirmen
les afirmacions que acabem d’exposar. Revisant dissenys d’estudis fets fa més de
cinquanta anys, ens adonem que les directrius de cap a on estava encaminada
la recerca en fisioteràpia ja estaven ben definides, utilitzant l’exercici terapèutic, i
podem observar que el que ha anat succeint en el darrer mig segle, és l’augment
constant del cos de coneixements de la fisioteràpia que utilitza l’exercici terapèutic
com a eina fonamental. És així en tots els àmbits de la fisioteràpia; tant se val si
parlem de l’abordatge de lesions esportives o neuromusculoesquelètiques, de dolor
lumbar o dolor cervical crònics, de neurologia, de patologia cardíaca, respiratòria,
metabòlica, de fragilitat, de vertigen, de trastorns de continència o de desviacions
del raquis... en tota la llarga i rica llista d’àmbits de la fisioteràpia, el denominador
comú és que la fisioteràpia ha desenvolupat, desenvolupa i utilitza l’exercici terapèutic com el pilar fonamental.
A tots els professionals ens venen al cap noms il·lustres en tots els àmbits que han
fet grans aportacions, desenvolupat mètodes, creat conceptes, innovat amb tècniques, i que avui formen part del nostre ADN professional. Tants anys construint
la professió han anat sumant, ens han dut a revisar i qüestionar permanentment
el coneixement, a desenvolupar el procés d’atenció en fisioteràpia, a millorar el
diagnòstic, a madurar el raonament clínic, sempre amb l’objectiu principal centrat
en millorar la salut de les persones.
El camí recorregut ha permès que avui disposem d’aquesta eina tant potent, que
creix i excel·leix dia a dia cosa que es reflecteix en el resultat dels tractaments.
L’exercici terapèutic és el nostre segell d’identitat, l’hem sembrat, l’hem estudiat,
l’hem difós, fa més de cent cinquanta anys que s’utilitza en atenció clínica i actualment és present en tots els àmbits de la fisioteràpia, milers de fisioterapeutes
investigadors arreu del món centren els seus estudis en la seva utilització, i la tendència és clara, es consolida com l’eina més potent d’abordatge que tenim en els
diferents àmbits d’actuació en fisioteràpia.

Alfons Mascaró Vocal de la Junta de Govern
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ENTR E VISTA

TRES DÈCADES DE COL·LEGI

30 ANYS
CONSOLIDANT
LA FISIOTERÀPIA
A CATALUNYA/1
A

mb aquest reportatge i també amb el nou disseny de la revista,
comencem la sèrie que durant tot aquest any ens servirà per

recordar la història de 30 anys del Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya. La professió ha fet una evolució extraordinària i mirar
enrere ens servirà també per entendre quins són els reptes de futur
i on estan aquells elements que encara han de fer créixer més la
fisioteràpia.
En aquest primer reportatge, hem trobat oportú recordar tots
els degans que, amb la seva tasca, han vertebrat la comunitat de
fisioteràpia a casa nostra. Lamentablement no hem pogut comptar
amb els ja desapareguts Albert Núñez i Pere Narbona, però sí amb
Antoni Narbona, Daniel Jiménez, Francesc Escarmís i Ramon Aiguadé.
L‘exdegà Manel Domingo va declinar participar en aquest reportatge.
Albert Núñez
i Pere Narbona

Tots ells ens apropen la seva visió sobre la professió i sobre el mateix
Col·legi, recorden els millors moments i ens conviden a pensar en com
ha de ser el futur.
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Ramon Aiguadé
L’actual degà s’ha format com a fisioterapeuta i també com a pedagog. Compta
amb una trajectòria professional llarga tant en l’àmbit clínic com en la docència i
la representació institucional. Aiguadé és també vocal del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España i degà del Col·legi des de novembre de 2018.
En aquests 30 anys, com creu que ha evolucionat la professió?
L’evolució ha estat espectacular. Si ens haguessin dit fa uns anys que estaríem com
estem no ens ho haguéssim cregut: formació de grau en 4 anys, accés al màster
oficial i doctorat, nous camps d’actuació del fisioterapeuta (cefalees, vertígens, sòl
pelvià...), autonomia professional...
Quin és el seu millor record de la seva etapa com a degà?
Com que soc degà des de fa poc més d’un any, el millor record és el dia de les
eleccions pel fet de sentir el suport de la professió. També m’agradaria destacar la
participació de la consellera de Salut, Alba Vergés, a la Nit de la Professió, on vam
lliurar el premi June Nystrom als amics Xavier Oliver i Roberta Ghedina. També
l’organització de la Jornada NME amb més de 500 fisioterapeutes i les jornades
de l’Ebre i de l’Alt Pirineu, perquè al Col·legi apostem per la proximitat i presència
al conjunt territori. Finalment, la creació de l’Observatori de Gènere i del Grup
d’Intrusisme.
Quin seria el seu missatge per a les noves generacions de fisioterapeutes?
Que tenen un futur prometedor, sens dubte. Hi ha moments de desencís perquè en ocasions tenim poc reconeixement laboral, però
aquest és un problema comú a d’altres professions. El somriure d’un
pacient, l’agraïment infinit d’un avi... La professió és preciosa i té
unes possibilitats enormes per tenir encara més protagonisme en
el sistema de salut en el futur. En tot allò que puguem i sapiguem,
els ajudarem i acompanyarem.
Quin creu que és el major repte de la fisioteràpia a Catalunya
en aquests moments?
Saber explicar a la societat què podem aportar. Saber explotar el nostre valor afegit. Cal saber explicar tot allò
que sabem fer, que és molt i d’alt valor. La presència
del fisioterapeuta en Atenció Primària com a factor
de divulgació i presència social serà també important i la creació de les especialitats, que ens ha
de permetre créixer professionalment. I també
comptar amb el suport d’altres professionals per
aconseguir un treball multidisciplinari eficaç.

LA PROFESSIÓ
TINDRÀ
MÉS
PROTAGONISME
EN EL SISTEMA
DE SALUT
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Antoni Narbona
Antoni Narbona ha estat un dels principals impulsors del Col·legi de Fisioterapeutes
de Catalunya. Va formar part de la Junta de Govern, primer com a vocal del 1990
al 1992, posteriorment com a vicedegà del 1992 al 1996 i, finalment, com a degà
en el període 1996-2002, una etapa de consolidació i creixement de la tasca de la
institució. Narbona és el col·legiat número 10.
En aquests 30 anys, com creu que ha evolucionat la professió?
L’evolució ha sigut molt i molt positiva. La fisioteràpia s’ha consolidat i s’han obert
més camps d’actuació per a la fisioteràpia que no es contemplaven al principi per
mancances de coneixement general en una professió que encara és jove comparada
amb d’altres del sistema de salut. Ara mateix, 30 anys després, el nostre paper està
reconegut per part de tots els professionals de la medicina. I cal posar en valor

LA FISIOTERÀPIA
ESTÀ
CONSOLIDADA I
TÉ UNA IDENTITAT
PROFESSIONAL
CLARA

que Espanya ha estat sempre en un bon lloc en comparació amb d’altres països
d’Europa. De fet, la imatge internacional dels nostres professionals és molt bona.
I hem de ser optimistes perquè, com que l’edat mitjana dels professionals és jove,
això ens seguirà impulsant cap endavant amb la suficient energia.
Quin és el seu millor record de la seva etapa com a degà?
Hi ha molts bons records. El millor és segurament veure la professió consolidada
amb una identitat professional clara. La titulació de fisioteràpia ja existia, però
fins que el Col·legi no es va constituir, no vam aconseguir crear aquesta identitat
professional. Des de Catalunya també és va impulsar la creació del Consejo a nivell
espanyol, vam ser clars promotors. En l’àmbit de la professió, crec que la posada en
marxa de les plaques professionals a les consultes va servir per donar garanties als
ciutadans de què serien atesos per un titulat o titulada i, de la mateixa manera, el
Col·legi també complia amb la seva funció de garant de la professió amb una eina
per lluitar contra l’intrusisme. També tinc molt bons records del primer Congrés
celebrat a l’Hotel Princesa Sofía, que va tenir una gran assistència i reconeixement.
Veure la consolidació de la fisioteràpia és la gran satisfacció de tots els que vam
estar des de l’inici en aquesta aventura.
Quin seria el seu missatge per a les noves generacions de fisioterapeutes?
Crec que la professió ha de continuar amb la línia actual amb l’objectiu d’accedir a
nivells més alts també en recerca científica per tenir les màximes evidències d’allò
que estem fent. També vull animar molt els joves a entendre que tenen una molt bona
titulació i que un bon fisioterapeuta sempre tindrà opcions de treballar. A mantenir
l’esperit de formació continuada i d’investigació per seguir millorant en el futur.
Quin creu que és el major repte de la fisioteràpia a Catalunya en aquests moments?
Crec que el gran repte és acabar d’introduir la fisioteràpia a l’Atenció Primària a tot
arreu, especialment perquè hi ha molt marge per créixer en aquest àmbit. El segon
repte passa per la divulgació, perquè el conjunt de la població entengui que anar al
fisioterapeuta hauria de fer-se regularment i amb esperit preventiu, com fem quan
anem a la revisió del cotxe. Hauria de ser una obligació per estar en bona forma i
tenir qualitat de vida. Això seria important per als fisioterapeutes, però també per
al conjunt de la societat.
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Daniel Jiménez
Daniel Jiménez és actualment professor de la Facultat de Ciències de la Salut i el
Benestar a la Universitat de Vic i president del comitè d’empresa de la mateixa
universitat. L’actual secretari de la Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és diplomat en fisioteràpia (Escola Universitària
Gimbernat, EUG-UAB) i doctor per la Universitat de Vic (UVic). També
és Màster Oficial en Educació Inclusiva (UVic) i membre del Grup de
Recerca de Salut Mental i Innovació Social de la UVic. Daniel Jiménez
va ser degà del Col·legi entre els anys 2002 i 2007.
En aquests 30 anys, com creu que ha evolucionat la professió?
El salt professional és espectacular en tots els àmbits, tant d’exercici professional com de formació de grau i postgrau. Tanmateix la
repercussió social de la professió és molt més àmplia i compromesa, sent important en diferents entorns comunitaris i de població.
Estem en un nivell molt elevat professionalment i social, però manca
l’adequada participació en el sistema de salut públic a Catalunya.
Una de les millor sanitats en el món en quant a la intervenció de la
malaltia, no s’ha de permetre tenir un nivell tan pobre de professionals fisioterapeutes per fer possible el restabliment de la
funcionalitat perduda després d’una intervenció tan ben feta.
El nostre dèficit sanitari es palès en prevenció i rehabilitació,
i sens dubte, té relació directa, fonamentalment, amb la
poca participació i implementació del fisioterapeuta en les
estructures de salut. Aquest és un repte clau per a tots els
que formem part de la professió i en tenim responsabilitats.
Quin és el seu millor record de la seva etapa com a degà?
Consolidar l’estructura col·legial, el contacte i relació professional

HEM
DE FER EL
SALT A LES
ESTRUCTURES
DE SALUT
EN ATENCIÓ
PRIMÀRIA

amb les persones que han integrat les diverses juntes i les de la
secretaria del Col·legi, amb qui vaig compartir moltes hores de feina. I,
tot i que va ser un tema complex, poder haver fet front al Decret de teràpies
naturals del Departament de Salut.
Quin seria el seu missatge per a les noves generacions de fisioterapeutes?
Que la nostra professió és immensa, que les condicions de salut de la persona
necessiten un fisioterapeuta, que s’apropin a la comunitat, als centres cívics, als
casals de barris, que la millor fisioteràpia és aquí mateix, amb un llitera, una estora
per als exercicis i les nostres mans.
Quin creu que és el major repte de la fisioteràpia a Catalunya en aquests moments?
Fer el salt i passar a formar part de les estructures de salut com la resta de països
de la Unió Europea, especialment en l’Atenció Primària i en tota la programació de
prescripció social dels ciutadans.
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Francesc Escarmís
El que va ser degà del Col·legi de l’any 2007 al 2011 és fisioterapeuta de la primera
promoció de fisioterapeutes de Catalunya, moniteur cadre en masso-minésitherapie (França) i osteòpata (Regne Unit). A més, Escarmís és també coordinador del
Màster Universitari en Osteopatia EUG-UAB.
En aquests 30 anys, com creu que ha evolucionat la professió?
He estat testimoni del naixement i l’evolució de la Fisioteràpia al nostre país. Ha
estat espectacular. En 60 anys (1957) hem passat de ser una professió subalterna
de grau mig no universitària, (ATS especialista en Fisioteràpia) a ser professionals
facultatius, graduats universitaris, amb àrea de coneixement propi i amb possibilitat de fer el doctorat. Que jo conegui, la fisioteràpia ha estat una de les poques
disciplines que ha fet tan llarg recorregut en tan poc temps. I des d’una perspectiva demogràfica, a Catalunya, amb 30 anys, hem passat dels 148 fisioterapeutes
col·legiats al 1999 als prop d’11.000 actuals. També espectacular. Però si tenim en
compte que segons dades de 2017, només un 12% treballa al sistema públic, ens
adonarem que aquí tenim un repte.
Quin es el millor record de la seva etapa com a degà?
En tinc molts, però per citar-ne només un... Un dia de l’any 2010 al Departament de
Salut, quan l’aleshores consellera de Salut Marina Geli, en ocasió de l’aprovació del
Pla de Malalties Reumàtiques i Aparell Locomotor, es va adreçar a mi i em va dir:
“Sr. Escarmís, a l’any 2014 hi haurà un fisioterapeuta al 25% dels CAP de Catalunya
i, progressivament, s’estendrà a la resta”. Era una molt bona notícia que responia
a la demanda insistent que fèiem al Departament. Però nosaltres ens resistíem a
aprovar el Pla a causa de les pretensions dels metges rehabilitadors, que volien que
la derivació del pacient al fisioterapeuta passés exclusivament a través d’ells. Gràcies a la bona gestió del Dr. Josep M. Argimon, vàrem aconseguir que la derivació
pogués ser de qualsevol professional. Malauradament, la crisi econòmica d’aquells
anys va condicionar significativament el Pla i la incorporació de fisioterapeutes no
es va poder realitzar com estava prevista. De totes maneres, em satisfà saber que
durant el bienni 2017-2019, amb motiu d’una reestructuració del Pla, s’han incorporat
fisioterapeutes en alguns CAP.
Quin seria el seu missatge per a les noves generacions de fisioterapeutes?
Per sobre de tot, que no oblidin la responsabilitat que tenen en relació a la persona que estan tractant. Els fisioterapeutes, en moltes ocasions, actuem com a
professionals de primera intenció. Tenim capacitat tècnica per fer-ho amb moltes
patologies molt prevalents i de poca complexitat, però hem de saber quan hem
de derivar al metge o a un altre professional. Un interrogatori exhaustiu i una exploració acurada ens portarà a una bona història clínica de la que podrem extreure
les millors decisions terapèutiques. La fisioteràpia espanyola és molt reconeguda
internacionalment. Els fisioterapeutes hem assolit un alt nivell científic, però no podem obviar l’oportunitat del contacte proper i respectuós que ens dona la teràpia
manual. És el nostre tret diferencial respecte d’altres professions sanitàries. Hem de
ser conscients que si nosaltres no utilitzem les mans uns altres ho faran... perquè
molts pacients ho necessiten.
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Quin creu que és el major repte de la fisioteràpia a Catalunya en aquests moments?
En tenim uns quants. En comentaré dos. En primer lloc, la manca de fisioterapeutes
suficients als centres d’assistència primària de Catalunya. És una necessitat urgent
i de primer ordre. Un fisioterapeuta entrenat, a l’entrada del sistema (primària i
comunitària), integrat en un equip multidisciplinari, i amb capacitat d’intervenció
de primera intenció en àmbits de patologia crònica i molt prevalent, i des d’un enfocament d’educació, prevenció i promoció de la salut estalviaria molts patiments,
discapacitats i diners. L’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària
(ENAPISC) que ha endegat el Departament de Salut pot ser una providencial porta
d’entrada. La nostra integració al Pla, amb competències plenes, és una oportunitat
que no podem deixar escapar.

ELS
FISIOTERAPEUTES
A CASA NOSTRA
HAN ASSOLIT
UN ALT NIVELL
CIENTÍFIC I
UN NOTABLE
RECONEIXEMENT
INTERNACIONAL

Un altre repte de rabiosa actualitat és el Plan para la protección de la Salud frente a
las Pseudoterapias. El decret que volen publicar preveu la prohibició de la pràctica i
la docència d’algunes de les nostres competències professionals: massatge, drenatge
limfàtic, hipoteràpia, posturologia, hidroteràpia, magnetoteràpia, osteopatia... per
l’únic fet de ser titllades de ‘pseudoteràpies’. No diu res, en canvi, dels milers de
persones que, sense coneixements contrastats en ciències de la salut, practiquen
aquestes i altres disciplines. ¿Serà que -segons criteris ministerials- a les mans
d’aquestes persones, la salut dels ciutadans està ben protegida? Vull manifestar,
al respecte, la meva perplexitat.
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PREPARA’T
PER A LA
MARATÓ
DE BARCELONA
La Zurich Marató Barcelona 2020 ja la tenim a la línia de sortida. L’edició
número 42 de la prova barcelonina tindrà lloc el proper 15 de març.
Aquest any, Barcelona pot viure una marató històrica amb un gran èxit
de participació, atès que les inscripcions van a un ritme de rècord. Un
increment del 27% respecte de l’any passat que podria fer pensar que es
tornarà a superar la xifra de 20.000 atletes aconseguida l’any 2016.
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L’

organització ha apostat per un circuit més
ràpid, “dissenyat per volar sobre Barcelona”,

expliquen. Un itinerari que recorre els edificis
més emblemàtics de la ciutat comtal, passant
per la Sagrada Família o la Casa Batlló.
La fisioteràpia és un factor clau en la preparació

CONSELLS
PER A
MARATONIANS

i recuperació d’una marató com la Zurich Marató
Barcelona 2020. Cada cop més gent s’anima a
participar en aquestes activitats de “running” amb
carreres de llarga distància, pel que és necessari i vital
saber els següents consells per a maratonians que han aportat els fisioterapeutes
col·legiats Marc Roig, Sílvia Hill i Xavi Zamora.
“Després d’anys d’experiència de tractar atletes de llarga distància, i els últims anys
havent-ho viscut en primera persona participant en unes quantes edicions de la
Marató de Barcelona, d’altres ciutats de l’estat espanyol i, fins i tot a l’Ironman, tot
plegat em dona una visió una mica més profunda de les coses que hem de tenir
en compte”, explica Zamora.
El més important és respectar la distància. Acabar una marató no és difícil, però cal
entrenar-la per fer-ho amb garanties i evitar problemes durant la cursa i després.
L’objectiu és arribar a la meta i, per tant, evitar lesions per poder acabar-la i no
patir-ne les conseqüències després. És important seguir adequadament els consells
abans, durant i després de la marató.
Per a la Sílvia Hill és essencial acudir regularment al fisioterapeuta per fer massatges
de descàrrega. També ens recorda que “en cas de notar alguna molèstia durant
els entrenaments, el fisioterapeuta valorarà aspectes com la força muscular, la
flexibilitat o la tècnica de carrera, i et donarà pautes per entrenar adequadament
i evitar lesions”.
“Els massatges són ideals per recuperar-se de les sessions fortes d’entrenament,
però la setmana de la marató és millor prescindir-ne o fer-te’n fer un de molt suau
el dimarts o dimecres com a molt tard”, explica el Marc Roig. També considera important que “tant si la marató ha anat bé com si no, ens hem de prendre un descans
físic i mental durant dues o tres setmanes: fer exercici sense impacte si ve de gust
i no posar-se objectius esportius durant els dos mesos següents”.
ABANS DE LA MARATÓ
Primer de tot, hauries d’acudir a un/a podòleg/loga perquè valori
la teva trepitjada i poder escollir el tipus de calçat que necessites.
Entrena adequadament i progressivament. Si no saps com fer-ho,
fes una consulta a un/a entrenador/a personal.
Alimenta’t i hidrata’t adequadament. És interessant consultar un/a nutricionista
perquè t’indiqui com t’has d’alimentar i et faci una pauta alimentària per a la marató.
Acudeix regularment al fisioterapeuta perquè et faci massatges de descàrrega.
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També, en cas de notar alguna molèstia durant els entrenaments, el/la fisioterapeuta
et valorarà (la força muscular, la flexibilitat, la tècnica de carrera, etc.) i et donarà
pautes per entrenar adequadament i evitar lesions.
Entrena amb el mateix calçat, la mateixa roba, amb la mateixa pauta alimentària...
abans de la marató. No estrenis ni provis res el dia de la marató.
Consulta el recorregut, els punts d’avituallament, els punts d’assistència sanitària
(Creu Roja, fisioterapeutes...) i el temps que farà el dia de la marató.
Dos o tres dies abans de la marató, acudeix al fisioterapeuta perquè et faci un
massatge de descàrrega. En cas de notar alguna molèstia o dolor abans de la
marató, també consulta-ho amb el/la fisioterapeuta.
Descansa adequadament i evita els nervis i l’estrès. Per evitar nervis el dia de la
marató, deixa-t’ho tot preparat el dia abans.
Per evitar butllofes, rascades i ungles negres, posa’t uns mitjons tècnics que no

LA MARATÓ
ÉS LA PROVA
ATLÈTICA PER
EXCEL·LÈNCIA
I VAL LA PENA
PREPARAR-SE
PER GAUDIR-LA
AL 100%

acumulin humitat i posa’t vaselina a les zones on acostumes a patir més rascades.
Intenta tenir sempre els peus ben hidratats amb crema.
Abans de la sortida, fes un bon escalfament.
I finalment, quan et trobis a la línia de sortida, visualitza la meta i gaudeix!!!
DURANT LA MARATÓ
Intenta portar durant tota la cursa una bona cadència de pas.
Hidrata’t i alimenta’t adequadament, seguint la pauta marcada.
Escolta les teves sensacions.
Utilitza vaselina a les zones on hi haurà més fricció: aixelles, entrecuix, mugrons
i entre els dits dels peus.
Si pateixes una rampa muscular, estira el múscul en qüestió. Un cop solucionada,
torna a reprendre la carrera progressivament. Si notes dolor o punxada, demana
ajuda a la carpa de fisioterapeutes més propera.
Si notes tensió muscular, escurça la passa i baixa el ritme. Si és necessari, camina
o estira el múscul. Com hem dit anteriorment, si notes dolor o punxades, demana
ajuda.
Si t’apareix flat, fes respiracions profundes, prem el punt del dolor...
Si pateixes moltes rampes musculars, debilitat muscular, boca seca, gana sobtada, mareig, etc. acudeix a un punt de la Creu Roja, ja que pots estar patint una
hipoglucèmia o una deshidratació.
DESPRÉS DE LA MARATÓ
En acabar la marató, pots acudir als/les fisioterapeutes perquè et
facin un massatge i estiraments molt suaus.
A les 48 hores després de la marató, és més que aconsellable que
vagis al fisioterapeuta perquè et faci un bon massatge de descàrrega.
L’endemà de la marató, també és aconsellable que estiris adequadament.
Tant en acabar la marató com els dies posteriors, és molt important que recuperis les reserves energètiques amb una alimentació i hidratació adequades, i
descansant correctament.
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EL TESTIMONI INSPIRADOR DE

David Serra,
duatleta i fisioterapeuta
campió del món
L’any 2019 ha estat molt especial per a mi ja que a part
de complir els 50 anys he aconseguit quedar Campió d’Europa
(Romania) i sotscampió del Món (Pontevedra) de Duatló en el
meu grup d’edat (50 a 54 anys).
Ha estat per a mi un premi molt gran a tota una vida dedicada
a l’esport (42 anys), amb un camí en el que de vegades m’he
trobat molts obstacles que he anat superant de mica en mica.
De fet puc dir que soc fisioterapeuta “gràcies“ a una lesió
molt greu que vaig patir fa 30 anys. Amb el treball d’una
fisioterapeuta vaig recuperar-me perfectament i aquest fet em
va marcar. Així vaig decidir que volia ser fisioterapeuta: per
ajudar els esportistes a recuperar-se de les seves lesions.
Fa dos anys degut al treball no tenia temps de fer esport i, a
més, el meu pare es va posar malalt. Això em va fer veure que
volia tenir més temps per estar al seu costat i per fer una mica
d’esport per trobar-me millor. Finalment, el meu pare va morir
però moltes coses havien anat canviant. Treballava a un ritme
més adequat, tenia temps per estar amb la família i, a sobre,
tornava a entrenar.
Ara fa un any vaig decidir posar-me algun repte i vaig decidir
participar en el Campionat d’Europa i del Món de Duatló per
provar fins on era capaç d’arribar. Els entrenaments han estat
duríssims ja que no és el mateix fer esport que entrenar per
competir a alt nivell. De fet, sovint estàs al límit de la lesió i
l’equilibri entre les càrregues d’entrenament, la recuperació,
el descans i l’alimentació són fonamentals. Cada sessió
d’entrenament l’he fet al 100% de concentració i, en total, hi
he dedicat unes 10 hores setmanals entre córrer, ciclisme de
carretera, gimnàs i una mica de natació. Al final la “panxeta”
que tenia va desaparèixer!

LA
FISIOTERÀPIA
ET DONA EINES
PER GAUDIR
DE L’ESPORT
DURANT TOTA
LA TEVA VIDA
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CREA
LA TEVA OFICINA
SALUDABLE
L’oficina és l’espai de treball natural d’una majoria de persones. En
aquest espai desenvolupem una gran part del nostre dia a dia però,
a vegades, perdem de vista la importància de què tant l’oficina com
la nostra actitud quan hi som han de ser saludables. La consultora
CBRE ha editat un estudi amb la Universitat Politècnica de Madrid
i la Universitat de Keio, al Japó, en el qual una de les conclusions
és que cada euro invertit en crear un lloc de treball excel·lent té un
retorn del 49% en forma de productivitat i rendiment de l’equip de
treball.

E

l treball d’oficina comporta riscos laborals. La manca d’activitat física és precisament el principal perill dels llocs de treball sedentaris. Estar assegut és,

de fet, l’activitat més crítica. Qualsevol posició que s’ha de mantenir durant llargs
períodes de temps implica, per força, possibles problemes de salut. Des d’aquest
punt de vista, cada treballador ha de saber valorar quines posicions o activitats
poden realitzar durant el seu treball i, a partir d’aquí, fer les pauses d’exercici necessàries per mobilitzar les articulacions i activar la musculatura.
ELS PERILLS DEL SEDENTARISME
El sedentarisme perllongat porta com a conseqüència, entre d’al-

EVITAR
EL SEDENTARISME
LABORAL

tres, atròfia muscular, limitació de rang de moviment articular i
sobretot, alteracions metabòliques que produiran limitacions
severes a la capacitat d’exercici.
Les persones estem programades per ser actives. Per
curar-nos en salut convé evitar una conducta sedentària.
De fet, estar més de 6 hores al dia inactiu contribueix al
desenvolupament de malalties cardíaques, diabetis, osteoporosi, obesitat, etc.
Els estudis científics actuals suggereixen sumar pauses
actives a la feina als 150 minuts d’activitat física a la setmana
que aconsella l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La recomanació general és fer una pausa activa cada 45 minuts. Aquestes
pauses, que han de tenir una durada d’uns 10-15 minuts, han de
15
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servir per aixecar-se o asseure’s a la cadira, caminar, estirar els músculs de
les cames, braços i columna vertebral i, si és possible, exercicis per tonificar
la musculatura de braços i cames.
Un element habitual en les feines d’oficina són les pantalles (ordinadors, etc.)
que poden generar greus defectes a la vista que, a la seva vegada, acaben
generant fatiga i pèrdua de visió. Per tant, durant aquests descansos actius,
el millor és evitar els telèfons mòbils per afavorir un repòs visual eficient.

EXERCICIS A
L’OFICINA PER
DISMINUIR
LA SENSACIÓ
DE RIGIDESA I
EL DOLOR

VÈNCER EL RIDÍCUL
Encara hi ha entorns de treball on sembla que fer aquests exercicis estigui
“mal vist” o tenim un cert tabú, per la sensació de què “s’està perdent el
temps”. Però les empreses que realment valoren la productivitat, saben que
els treballadors actius que cuiden el seu cos arriben a augmentar un 25% el
seu rendiment i disminueixen les baixes laborals fins a un 40%. Per aquesta
raó, una empresa que inverteix en fisioterapeutes pot ser una empresa amb
millor rendiment. Els efectes positius fan que la inversió sigui beneficiosa
perquè genera una oficina saludable i un ambient laboral més positiu i sa.

Sota la guia de la
fisioterapeuta Clara Bergé,
les pauses actives regulars
amb exercicis senzills a
l’oficina poden ser d’ajuda per
alleujar símptomes molestos
producte dels llargs períodes
d’inactivitat

LA
PRODUCTIVITAT
ES BENEFICIA
D’UN ENTORN
LABORAL
SALUDABLE
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1

2

1

2

ESPATLLES

CLATELL/COLL

1 Acosti un braç cap al pit per estirar la musculatura

1 Inclini lleugerament el cap, usant la mà per guiar

que envolta la part posterior de l’espatlla. Pot girar

suaument el moviment per estirar els músculs

lleugerament amb la zona mitjana de la seva esquena.

del coll. No és necessari fer molta força, relaxi

2 Desplaci els braços cap endarrere per estirar la

l’espatlla i tot el braç.

musculatura de la part anterior de les espatlles i els

2 Inclini suaument el coll cap endavant i cap

pectorals.

endarrere, sense causar dolor. Això estira els
flexors i extensors del coll. Aprofiti per tancar els
ulls i es mourà sense restriccions.

1

2

CAMES
1 Posi’s dempeus contra un moble fix i,
alternativament, aixequi un peu del terra per
mobilitzar les articulacions: malucs, genolls i
turmells.

2 Recolzi les mans contra una cadira estable,

estengui el genoll per contreure els músculs

3

4

de la cuixa.

3 Utilitzant la mateixa cadira, amb els peus

separats a l’amplada dels malucs, realitzi un
esquat: acció com d’asseure’s i aixecar-se de la
cadira sense arribar a recolzar-hi el pes del cos.

4 Des de la posició dempeus, alternar passes

amples enrere i flexionar el genoll com si volgués
acostar-lo al terra.

ESQUENA
1 Aixecant un braç per sobre del cap, inclini’s cap a

1

2

l’altre costat. Ha de sentir com se separa la zona de les
costelles.

2 Giri suaument l’esquena en qualsevol de les 2

direccions amb l’ajuda del respatller de la cadira.
Dirigeixi el cap i la mirada cap al costat cap a on fa la
rotació.
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DE
BARCELONA
A LA XINA
PASSANT PER
TAILÀNDIA
Erica Hernández i Jordi Escura són una parella de fisioterapeutes
que des de sempre han volgut veure món. “Som persones inquietes
i la feina ens ha facilitat poder visitar Tailàndia, Xina, Japó, Filipines,
Indonèsia, Cambodja, Índia i Vietnam”, expliquen. Per a la parella,
treballar amb altres cultures és un gran benefici que no està escrit al
contracte.
18

E

xperts en fisioteràpia esportiva, la consideren una eina que permet ajudar
els jugadors. “El món de l’esport és un món molt exigent i que té molt poca

paciència”, indica l’Erica.
El primer objectiu que tenen és que el jugador es lesioni el menys possible, que
estigui el màxim temps disponible per a l’equip. Quan es produeix una lesió, el
jugador té un problema, es troba en una situació que no controla i es troba “indefens, desprotegit”. En aquest punt, és vital que tinguin algú que els ajudi, els hi
doni suport i els faci recuperar tant la lesió com la confiança que tenien abans de
lesionar-se, és aquí quan apareix el paper fonamental dels fisioterapeutes.
La fisioteràpia esportiva és una disciplina molt específica pel perfil de pacient que

“TREBALLAR
AMB ALTRES
CULTURES
ÉS UN GRAN
BENEFICI
QUE NO ESTÀ
ESCRIT AL
CONTRACTE”

és. Moltes vegades es considera que un fisioterapeuta expert en lesions musculoesquelètiques és un fisioterapeuta de l’esport però, l’Erica i en Jordi no creuen que
sigui així. “Un esportista va més enllà del que és la lesió, hi ha tota una motxilla amb
la lesió que sempre s’ha de tenir en compte, i no és la mateixa la d’un esportista,
que la d’una persona que no ho és”, argumenten.
UN VIATGE QUE VA COMENÇAR A BARCELONA
Però tot aquest projecte de vida va néixer a Barcelona, quan l’Erica dirigia el servei
de salut del Club INEF Lleida, especialitzat en la rehabilitació en el medi aquàtic i
en Jordi treballava professionalment a la UE Lleida i al RCD Espanyol.
Amb els anys, van decidir anar-se’n a provar sort a un altre país. “Sempre he tingut clar que volia viure una experiència a l’estranger”, apunta en Jordi. D’aquesta
manera els dos es van dirigir cap a Tailàndia, “quan va sortir la primera opció no
vaig dubtar-ho, pensava que si no ho feia me’n penediria quan fos gran”, afegeix.

Els
fisioterapeutes
Erica i Jordi
treballen a
l’equip xinès de
futbol Qingdao
Huanghai
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“UN
ESPORTISTA
VA MÉS
ENLLÀ DEL
QUE ÉS LA
LESIÓ, HI HA
TOTA UNA
MOTXILLA
AMB LA
LESIÓ QUE
SEMPRE S’HA
DE TENIR EN
COMPTE”
Tailàndia és un gran país, els fisioterapeutes comenten que molta gent coneix aquest
lloc per anar-hi de vacances, però és genial per viure-hi. “Allà trobes una cultura
i una manera d’afrontar la vida -el budisme- que et fascina”, explica en Jordi. La
societat tailandesa és molt oberta, i la gent sempre està somrient i t’ajuden sempre
que poden, ens explica la parella.
Però aquest viatge no va acabar aquí. Els fisioterapeutes van dirigir-se cap a la
Xina per començar un nou repte: treballar a l’equip de futbol Qingdao Huanghai.
Un lloc de treball on l’Erica s’ha convertit en la primera fisioterapeuta del futbol
professional xinès.
“És diferent Tailàndia que la Xina”, comenta l’Erica. Segons explica la parella, a
Tailàndia no tenen massa desenvolupat el perfil del fisioterapeuta de l’esport,
estan un parell d’esglaons enrere respecte la formació i experiència que podem
tenir nosaltres. “A la Xina, la nostra figura no existeix, es basen molt en la medicina
tradicional xinesa (MTX). La MTX és una teràpia bastant més lenta i pausada que
la fisioteràpia esportiva, i en el món de l’esport, el temps és important”, argumenta
en Jordi.
UNA PARELLA DE FISIOTERAPEUTES CATALANS A LA XINA
“La nostra vida aquí ha anat canviant amb el pas del temps”, expliquen. L’Erica i
en Jordi van arribar sent uns “turistes estrangers” més. Actualment viuen una vida
més “normalitzada”, amb una rutina bastant establerta. “Ens ajuntem els catalans
que vivim a Qingdao i quedem per sopar, per jugar una lligueta de futbol sala o
per fer un cafè i petar la xerrada”, expliquen.
Per a ells, el repte és seguir fent “el que ens agrada allà on ens vulguin i puguem
ajudar”. Avui estan a la Xina, 5a temporada, i hi estan molt contents, però no tanquen mai portes a noves aventures i projectes.
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L’Assemblea aprova els pressupostos i
el pla d’acció per a l’any 2020

E

l passat 17 de desembre va celebrar-se l’Assemblea Ordinària a la seu del
Col·legi. La convocatòria, oberta a tots els col·legiats, va donar llum verda

gairebé per unanimitat a la proposta de la Junta de Govern de pressupostos
i de pla d’acció del Col·legi per al 2020. En la seva intervenció, el degà
Ramon Aiguadé va recordar que l’any 2020 és el del 30è aniversari de la
institució, una fita clau que marcarà el conjunt d’accions previstes entre
les quals destaca, especialment, la celebració de l’FTP20, el Congrés
Internacional de Fisioteràpia.
El pla presentat per la Junta de Govern té com a principals objectius la
divulgació de la fisioteràpia amb una aposta estratègica per la comunicació
i la difusió sobre la professió i la creació d’un grup de treball específic en
aquest àmbit. El Col·legi també treballarà durant el 2020 amb un enfocament
clar dirigit a la recerca i la formació, a l’impuls d’accions socials i a la dignificació
de la professió, i donarà continuïtat a d’altres projectes iniciats durant l’any 2019
tant de caire social com col·legial. L’Assemblea també va aprovar la creació de la
Secció Territorial de la Catalunya Central així com la posada en marxa de nous
grups de treball en els àmbits estratègics d’acció.
UNA ASSEMBLEA DINÀMICA
A part del contingut propi de la reunió, el Col·legi va convidar tots els assistents a
una conferència prèvia amb el títol “Exercici terapèutic i fragilitat: què podem fer?”.
La xerrada, a càrrec de Joan Ars, graduat en fisioteràpia i màster en Activitat Física
Terapèutica, va analitzar les conseqüències del sedentarisme i el suport científic
existent que justifica l’abordatge amb exercici en situacions de fragilitat.

Formació Màsters Oficials Universitats
MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN CIÈNCIES

MÀSTER UNIVERSITARI EN FISIOTERÀPIA

DEL SISTEMA NERVIÓS: NEUROTOXICOLOGIA,

DEL SISTEMA MUSCULOESQUELÈTIC

NEUROPSICOFARMACOLOGIA, FISIOTERÀPIA

Més informació a:

NEUROMUSCULOESQUELÈTICA,

https://www.umanresa.cat/ca/master-universitari-

NEUROREHABILITACIÓ

fisioterapia-sistema-musculoesqueletic

Més informació a:

Número de crèdits: 60 ECTS

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/sistema-

Data d’inici: Octubre 2020

nervios/

Dades de contacte:

Número de crèdits: 60 Credits ECTS

Carles Munné Rodríguez cmunne@umanresa.cat; Teresa

Data d’inici: Octubre 2020

Rodríguez trodriguez@umanresa.cat

Dades de contacte:
postgrau@urv.cat / manuel.santafe@urv.cat

21

NOSALTRE S

Fisioteràpia aquàtica per lluitar
contra el càncer de mama a la
província de Tarragona i a les Terres
de l’Ebre
ASSOCIACIÓ
ESPANYOLA CONTRA
EL CÀNCER
Tlf: 977 222 293

U

n total de sis municipis de la província de Tarragona i dos de les Terres de
l’Ebre han pogut oferir un programa gratuït de fisioteràpia aquàtica especial-

ment dissenyat per a dones operades de càncer de mama. La iniciativa ha nascut
gràcies a l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i estan dirigides per
fisioterapeutes titulats. “Fa un any i mig vam començar i ara volem ampliar l’activitat a altres llocs de les províncies per poder arribar a més gent”, explica Joana
Fabra, responsable del programa a les Terres de l’Ebre.
Aquesta activitat vol treballar sobre les seqüeles que les operacions de càncer de
mama provoquen en les malaltes. Habitualment, després d’una mastectomia és
possible notar que, amb el temps, el braç de la mateix banda pateix pèrdues de
mobilitat, enduriment, inflamació i dolor.
Una de les solucions més eficaces contra aquests efectes és la rehabilitació
en medi aquàtic. La pràctica d’aiguagim per recuperar forces ajuda a la millora física i també mental. Amb l’èxit de la demanda, l’AECC no descarta
portar la iniciativa a d’altres poblacions i, fins i tot, ampliar-la amb pacients
afectades de càncer d’úter i ovaris. De fet, segons afegeix Fabra, en poques setmanes s’estrenarà el benestar físic; activitats dirigides amb gent
que ha patit càncer en general i no estarà centrat en el de mama només.
LA FISIOTERÀPIA ONCOLÒGICA GUANYA PROTAGONISME
Iniciatives com la viscuda a Tarragona, demostren que la fisioteràpia és
ja una eina coneguda en la lluita contra el càncer i en la recuperació dels
malalts. La capacitat del malalt per enfortir la musculatura, li permet també afrontar la malaltia amb una major fortalesa mental. Segons ha informat
l’AECC, l’èxit de la iniciativa ha fet que hi hagi llista d’espera a les poblacions
de Tarragona, Reus, el Vendrell, la Pineda, l’Hospitalet de l’Infant i Valls.
L’objectiu és millorar les seqüeles que les dones pateixen habitualment després de
l’operació, habitualment conegudes com a limfedema. Gràcies a la flotació promoguda per l’aigua, el pes d’una persona disminueix considerablement i això ajuda
a fer exercicis de tonificació sense que el cos se’n ressenti, minimitzant riscos. I
fer-ho en grup també ho fa més divertit i amè.
Les classes comencen amb un nivell suau fins que la fisioterapeuta incrementa lentament el grau de complexitat i introdueix diferents materials i exercicis. Guruzne
Urkidi, la fisioterapeuta titulada responsable de l’activitat a Valls afirma que “la
finalitat és prevenir el limfedema i les sessions sempre són en grup; la idea és fer
com xarxa social, en grup poden comentar dubtes i angoixes, i compartir la seva
experiència”.
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La Matinal d’Acupuntura arriba a
la seva 6a edició

E

l passat 25 de gener es va celebrar, a la seu col·legial, la VI Matinal d’Acupuntura,
organitzada per la Comissió d’Acupuntura del CFC. La jornada es va obrir amb

un petit discurs de Daniel Jiménez, secretari de la Junta de Govern, que va defensar
la tasca del Col·legi envers la situació actual de l’acupuntura, i va explicar els intents
que s’estan fent perquè els fisioterapeutes que l’empren siguin reconeguts com a
professionals sanitaris capacitats per a aquesta pràctica.
La Matinal es va desenvolupar dins del marc de l’evidència científica principalment,
reforçant la tasca de la Comissió com a un òrgan dedicat a la recerca i la investigació de l’acupuntura i la seva aplicació en l’àmbit de la fisioteràpia. Els ponents
van ser fisioterapeutes membres de la Comissió i un ponent extern, tots
amb àmplia experiència en el camp de la docència, la investigació i la
pràctica clínica.
La primera ponència va anar a càrrec de Carles Fernández, que va
presentar els resultats de la revisió sistemàtica i metanàlisi que va
dur a terme juntament amb el seu equip en relació a l’efectivitat de
l’acupuntura amb agulla filiforme en l’MPOC. Va ser una xerrada molt
instructiva que també va servir per guiar els assistents en la realització
de revisions sistemàtiques i les passes, complicades però no impossibles,
per aconseguir-ho. També es va fer palès que hi ha un gran nombre d’investigacions en marxa de gran qualitat i encara més investigadors molt preparats i
capacitats que hi participen, tot i que mai en són massa.
Seguidament, Felip Caudet, fisioterapeuta expert en el tractament de les disfuncions
fascials i posturals mitjançant la moxibustió Kinseikyu, ens va ensenyar com tractar
de manera senzilla, ràpida i efectiva dolors i alteracions neuromusculars molt comuns
en el dia a dia en les consultes dels fisioterapeutes, i ho va fer amb una explicació
curta i entenedora juntament amb una demostració pràctica molt didàctica.
Va continuar la Matinal Andreu Esteve, que ens va parlar dels sistemes d’electroestimulació percutània auriculars, la seva evolució, bases neurofisiològiques i pràcticament
tots els estudis de rellevància que parlen del seu ús, especialment en el tractament
del dolor i altres disfuncions corporals. La seva exposició va quedar marcada per una
profunda càrrega teòrica, molt minuciosa, que va servir per entendre la complexitat
d’aquesta teràpia i la seva enorme utilitat en la pràctica clínica.
En aquest punt es va fer la taula rodona, on es van esclarir dubtes dels col·legiats, i
el descans, ideal per intercanviar opinions i dubtes amb els assistents.
En la represa va obrir Raül Guzmán, també membre de la Comissió, que ens va fer
un resum del tractament de les cefalees i migranyes amb electroacupuntura a través
dels nervis cranials i les estructures cervicals associades, així com de quina manera
es pot combinar amb el tractament fisioterapèutic i/o osteopàtic. Va ser una pre-
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sentació clara i concisa amb també una àmplia base neurofisiològica evidenciada
científicament i abundants exemples de com tractar amb poques agulles i alta eficàcia.
Després va ser el torn d’Àngel Ortiz i del seu treball final de màster, que gira entorn
del tractament de la periartritis escapulohumeral. Es tracta d’una investigació que
combina fisioteràpia, acupuntura i grups control per tal de descobrir quin grau d’efectivitat presenta la fisioteràpia sola envers fisioteràpia+acupuntura. Els resultats són
molt esperançadors, tot i la petita mostra, atès que va demostrar que l’acupuntura

LA MATINAL
ES VA
DESENVOLUPAR
DINS DEL MARC
DE L’EVIDÈNCIA
CIENTÍFICA

combinada amb tractament de fisioteràpia millora molt l’estat del pacient després
de 12 setmanes (durada de l’estudi). La construcció i desenvolupament d’aquest
estudi de ben segur haurien de ser mereixedors d’algun reconeixement important.
Finalment va tancar la Matinal en Tomàs Tegiacchi, qui ens va presentar un petit,
però sucós, preview del seu doctorand, ‘’Disseny d’un assaig clínic aleatoritzat per a
la valoració de l’efectivitat d’una estimulació semiestandarditzada en punts acupunturals sensibilitzats en la gonartrosi’’, amb seu a l’Hospital de Terrassa. Tegiacchi ens
va presentar el seu estudi i com està dissenyant el protocol d’estudi i tractament.
També ens va explicar com nosaltres ho podríem fer i tots els procediments que
hauríem de seguir. Va ser una molt interessant xerrada sobre com desenvolupar-nos
en el món de la investigació fusionant fisioteràpia i acupuntura.
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QUI ÉS QUI?

Marta
Sabaté López
COORDINADORA DE LA COMISSIÓ DE
FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA
QUI SOC?
El meu nom és Marta Sabaté López, vaig néixer a Cardona (Bages) fa ja 40 anys.
Als 18 vaig venir a Barcelona a estudiar fisioteràpia amb tota la il·lusió del món; a
l’iniciar-me en la formació de diplomada, la sensació que m’acompanyava era d’error
absolut, ja que la carrera no m’omplia gens... tot va canviar quan vaig conèixer la
fisioteràpia respiratòria; en aquell moment em vaig enamorar!!!
Des d’aleshores, farà ja 20 anys, no he deixat de formar-me en aquest camp, des
del grau fins a mestratges oficials, i intento participar en diferents organitzacions,
associacions i entitats científiques relacionades amb el món de la pneumologia.
Dins el moment que ens toca viure em considero una defensora absoluta de la
sanitat pública, i reivindico diàriament el paper del fisioterapeuta respiratori en
aquesta gran entitat.
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QUÈ FAIG?
Al finalitzar els estudis universitaris vaig començar a treballar com a professional
liberal en fisioteràpia respiratòria domiciliària, vaig col·laborar amb diferents centres
i entitats, però a l’estiu del 2008 vaig rebre la trucada de l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron, que m’oferia una petita suplència d’estiu... Aquell estiu em vaig tornar a
enamorar... Han passat ja dotze anys i allà continuo, dedicant-me plenament a la
fisioteràpia respiratòria hospitalària. Gaudeixo del treball en equip multidisciplinari
(una realitat en aquest àmbit), de veure com el pacient aguditzat descobreix que
pot millorar amb el seu esforç, gaudeixo de l’estrès que ens genera l’atenció sanitària en un hospital públic... gaudeixo amb la meva professió!!!
Però he de reconèixer que, de nou, m’he tornat a enamorar... i aquest cop no ha estat
de l’assistència sinó de la docència. Ja fa uns quants anys que coordino l’assignatura
troncal de fisioteràpia cardiorespiratòria de 3r de Grau a la UAB; també participo
en la docència de l’Escola Universitària Gimbernat i realitzo altres formacions en
fisioteràpia respiratòria, des del mateix CFC o bé des d’organismes privats, així com
formació a diferents països de l’Amèrica Llatina.
QUÈ VULL FER?

LA FISIOTERÀPIA
RESPIRATÒRIA
MEREIX UN
LLOC PRIVILEGIAT
AL MÓN DE
LA SALUT

La meva relació amb el CFC s’inicia al 2001, un cop finalitzada la formació universitària, i s’intensifica al juny del 2012, quan vaig entrar a formar part de la Comissió
de Fisioteràpia Respiratòria. A finals de l’any passat vaig decidir, junt amb els meus
companys de Comissió, que ja era hora de donar un pas endavant i involucrar-me,
encara més, amb el CFC i passar a ser la coordinadora de la Comissió.
La intenció de tots els membres de l’esmentada Comissió és donar a la nostra
professió l’entitat i la importància que es mereix, fer-la pública entre la població i
fer-la més propera a la resta de la fisioteràpia. Crec fermament que la fisioteràpia
respiratòria es mereix un lloc privilegiat en el món de la salut, atès que pot prevenir
i millorar l’extensa clínica respiratòria associada a molts tipus de malalties sense
elevar els costos sanitaris.
Que, què vull fer? Vull que tots els fisioterapeutes conegueu l’àrea de la fisioteràpia
respiratòria i que molts de vosaltres us torneu tant enamoradissos com jo!!!
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SCBF

XV CONGRÉS
DE LA SOCIETAT
CATALANO-BALEAR
DE FISIOTERÀPIA I
ACTIVITATS PER AL
2020
El passat 23 de novembre es va celebrar el XV Congrés
de la SCBF a l’Auditori de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (ACMSCB),
l’activitat estrella de la SCBF que, any rere any, reuneix un
gran nombre de fisioterapeutes i estudiants de fisioteràpia
per conèixer els avenços més actuals de la nostra professió,
que està en continu moviment.

L

a inauguració oficial del XV Congrés va anar a càrrec del Sr. Joan Sala (president de l’ACMSCB), la Sra. Luciana Moizé (vicedegana del CFC) i la Sra. Elena

Montiel (vocal 1 de la SCBF). A l’speech inaugural va ser-hi present el Sr. Carles
Checa (exmotorista professional de MotoGP) que, en el seu discurs, ens va explicar
la seva experiència personal amb la fisioteràpia.
Cada taula va abordar una temàtica concreta:
La Taula I, “Lesió del lligament encreuat anterior”, va ser moderada pel Dr. Jocelio
Campos (especialista en medicina esportiva, metge adjunt del CAR Sant Cugat
i de ReSport Clinic). Primerament, el Sr. Pablo Gelber (referent internacional en
cirurgia de genoll, professor associat a la UAB i president del Comitè d’artroscòpia
d’ESSKA) va presentar la ponència “Cirurgia de reconstrucció del LEA”. Seguidament va donar pas al Sr. Albert Torner (fisioterapeuta i llicenciat en Ciències de
l’Activitat Física i I‘Esport, responsable de R3 Manresa i readaptador del 1r equip del
RCD Espanyol de Barcelona) i la seva ponència “Procés de readaptació esportiva
postcirurgia del LEA”.
Durant la pausa-cafè vam poder acostar-nos als diferents estands de laboratoris i
entitats que ens acompanyaven, mentre el Comitè Científic aprofitava per avaluar
les presentacions dels pòsters exposats.
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PROGRAMA
ACTIVITATS
2020

La Taula II, “Rehabilitació cardíaca” va ser moderada per la Dra. Georgia Sar-

Març

de la Unitat de Rehabilitació Cardíaca de l’IAS-Hospital Santa Caterina, professor

6-7 CURS
INTRODUCCIÓ A LA
INTERPRETACIÓ DE

quella (cap de la Unitat d’arítmies i mort sobtada a l’Hospital Sant Joan de Déu,
cardiòloga pediatra del FCB i professora de la Facultat de Medicina de la UDG).
El Sr. Eloi Arias (llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, coordinador
titular EUSES-UdG, màster Blanquerna-URL i INEFC-UB, professor honorífic UAM
i investigador IDIBGI) va presentar una conferència titulada “Rehabilitació cardíaca a l’esforç”. A continuació, es va parlar de “Rehabilitació cardíaca en població

L’AFÀSIA

pediàtrica” de la mà del Sr. Francisco José Ferrer (fisioterapeuta especialista en

Maig

UCHCEU de València).

ENTREGA IX BECA
SCBF
JORNADA

el sistema cardiorespiratori, Hospital Universitari i Politècnic de la Fe i professor

A l’hora de dinar vam poder gaudir del Workshop d’Oximesa presentant el Programa de Fisioteràpia Domiciliària per a pacients amb Patologies Neuromusculars.

INTERHOSPITALÀRIA

A la tarda, vam retornar a l’auditori per assistir a la Taula III, “Tendinopatia”, moderada

Setembre

de ReSport Clinic, vocal de la Sociedad Española de Artroscopia i coordinador del

18 TALLER DE SÒL

pel Dr. Ferran Abat (traumatòleg esportiu especialista en lesions tendinoses, director
Grup d’estudi de lesions musculotendinoses de l’AEA). El Sr. Juan Carlos Palacio

PELVIÀ

(fisioterapeuta especialista en teràpia manual ortopèdica i fisioteràpia esportiva

Octubre

musculoesquelètica, centre Élite Fisioterapia, Federación Española de Baloncesto i

7 JORNADA

d’alt rendiment, treball clínic de referència en electròlisi percutània (EPI) i ecografia
TECNYCONTAZARAGOZA) va ser l’encarregat d’iniciar la tercera taula amb la seva

INTERUNIVERSITÀRIA

ponència “Tractament invasiu en la tendinopatia rotular”. Finalment, el Sr. Christian

Novembre

oesteòpata, equip nacional de waterpolo i Fasttriatlon Club, professor de grau a

21 XVI CONGRÉS
Pendent de data
JORNADA

Fernández (fisioterapeuta especialista en esport i neuromusculoesquelètica, Msc,
la UAB, i director FIOS Salut i formació) ens va parlar de “Planificació de treball i
càrrega en tendinopatia rotular”.
En aquesta edició es van presentar una comunicació en la categoria fisioterapeuta

RAONAMENT CLÍNIC/ET

i una comunicació d’alumne de fisioteràpia i 25 pòsters. La millor comunicació va

CURS DE VENTILACIÓ

dable després d’un ACV. Estudi aleatoritzat” de la Sra. Montserrat Grau. La millor

MECÀNICA NO INVASIVA
(II edició)

ser “Avaluació de l’impacte en la utilització de les Tics en l’adherència de l’AF salucomunicació d’estudiant va ser “Els estiraments passius influeixen en la resposta
neuromuscular del bíceps femoral?” de Sr. Max Canet. El millor pòster va ser “Estudio
comparativo de 2 programas de terapia manual sobre manifestaciones somáticas
y neurofisiológicas en niños con TDAH” de la Sra. Vanessa Bayo.
A la cloenda, la Sra. Elena Montiel va fer un breu resum de la SCBF durant el 2019 i
ens va presentar les activitats que hem preparat per a aquest 2020 i que esperem
siguin del vostre interès.
Per finalitzar, la SCBF vol aprofitar per agrair a tots els ponents, col·laboradors,
comitè científic, assistents i personal de l’Acadèmia la seva contribució a fer realitat,
un any més, un gran dia per a la fisioteràpia.
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CURSOS DE CUINA 2020:

LA CUINA
EN BONES MANS

Curs
d’elaboracions
amb xocolata
19 i 26 de setembre
10 hores lectives

Foto: www.freepik.es

CLUB CFC

De 9.00 h a 14.00 h

Condicions d’inscripció:
Fisioterapeutes i acompanyant (no cal que sigui de

Subvencionat al 100%

la professió)

El món de la xocolata i jo! Mones

Estar actiu laboralment (autònom o per compte aliè)

de Pasqua, bombons artesanals,

Ganes de gaudir en companyia de col·legues de la

torrons, músics i el temperat de les cobertures.

professió

Adquirirem els coneixements bàsics (teòrics i pràctics)

Subvencionat al 100%

sobre els diferents tipus de matèries primes i les principals
elaboracions de pastisseria i rebosteria, utilitzant els
procediments tècnics adequats, així com les tècniques

Curs de cuina japonesa

de fred per conservar i optimitzar la rendibilitat dels
productes.

20 i 27 de juny i 4 i 11 de juliol
4 dissabtes de 9.00 h a 14.00 h
Subvencionat al 100%
La cuina japonesa és una cuina sana, lleugera i
de gran sabor que treballa amb productes de
qualitat. De fet, la gastronomia japonesa és un
reflex de la cultura d’aquest país.

Foto: www.freepik.es
Creada por Valeria Aksakova

20 hores lectives

Amb aquest curs aprendrem les receptes més
actuals, utilitzant els productes de temporada i

Curs de cuina vegana

fusionant l’exotisme japonès amb la proximitat

Del 21 de març al 4 d’abril

de la nostra matèria prima.

15 hores lectives

Primer, coneixerem una mica d’història, els

3 dissabtes de 9.00 h a 14.00 h

orígens i tradicions japoneses; després,

Subvencionat al 100%

l’elaboració i presentació de plats. Farem sushi,
sashimi, nigiri i maki fent servir el salmó (suke) i

La cuina vegana es caracteritza per no fer ús

la tonyina (maguro). Aprendrem a fer tempures

de cap producte d’origen animal. Pel seu baix

japoneses ràpides de marisc i verdures fregides

consum en greixos saturats i altres elements

a alta temperatura durant poc temps, així com

nocius per a l’ésser humà, és una cuina sana i

albergínies amb miso, yakitori de pollastre,

natural. Segueix una filosofia de respecte cap

ramen i tataki... i per acabar, un tastet de les

a tots els animals, no és més complicada ni és

receptes treballades!

més costosa econòmicament i, a més, és apta
per a celíacs.
Aprendrem a fer brous asiàtics, fons vegetals,
cremes de verdures salades i dolces! Emprarem
les coccions necessàries per potenciar al màxim
les propietats organolèptiques i energètiques
de les verdures, hortalisses i algues. Treballarem
Foto: www.freepik.es

la cuina amb proteïnes vegetals com el seitan,
el tofu, el tempeh, els llegums i per últim, les
postres, unes delicatessen sanes i apetitoses!

Organitzat per:
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Foto: www.freepik.es
Creada por Macrovector

FISIO TRAVEL
ESTIU 2020
Índia, l’imprescindible triangle d’or
Del 5 al 13 d’agost (9 dies)
Tots aquells que en algun moment de la vida han pensat
que els hi agradaria fer un viatge a l’Índia és perquè pensen que alguna cosa, en tornar, potser haurà canviat.
L’Índia és el país dels colors, les olors, els sabors, els temples, la contemplació i una explosió de sensacions.
El viatge proposa la visita imprescindible a tres llocs
declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, allò
que es coneix com el Triangle d’Or (Delhi, Agra i Jaipur).
Podrem conèixer els racons encisadors del Rajasthan,
reviurem la història d’amor de què ens parlen els marbres
del Taj Mahal, recordarem la gran lliçó de vida que ens
transmet la història de Gandhi, ens sorprendrem amb la
gastronomia de la zona i compartirem vivències que, difícilment, oblidarem mai més.
Mercats d’espècies, compres amb regateig inclòs...
experiències que faran
que una part de la nostra vida sigui índia per
a sempre.

Vietnam: la màgia encisadora
d’Indoxina
Del 25 d’agost al 5 de setembre
(12 dies - vols interns inclosos)
Ja pots somniar el dia de sortida perquè
el teu somni es pot fer realitat. Vietnam té
forma d’”S”, de: Sí, t’espero!
Combina perfectament l’elegància colonial
amb l’encant rústic i té molts espais per
conèixer i visitar: altes muntanyes, camps
d’arròs espectaculars, belles platges,
temples i pagodes... que han fet d’aquest
país un destí digne de compartir.
La capital, Hanoi, et captivarà per la seva
energia positiva i et farà sentir lliure, però
la contemplació i punt àlgid del viatge el
trobaràs al creuer de dos dies que farem
per la Badia d’Halong, una de les més
espectaculars d’Àsia i declarada Patrimoni
Natural de la Humanitat per la UNESCO.

Foto: www.freepik.es

Durant el creuer ens relaxarem, visitarem
coves amb piragua, farem un curs de cuina
vietnamita, pescarem, ens banyarem a la
platja... un goig de la natura a les teves

Què has de saber?

mans!

Viatges per a fisioterapeutes i acompanyants

La cultura, la història, la gastronomia i els

(no cal que siguin de la professió)

espais naturals els podràs combinar amb

El preu del viatge inclou: pensió completa, guia local, 		

les compres a preus mot baixos!

excursions, obsequi de Ruth Travel...

El dia 1 de setembre viurem tot junts la

Ens divertirem en molt bona companyia

gran festa nacional del país, el Dia de la

Possibilitat de fer el pagament en 3 terminis (febrer, maig i

Independència! Els carrers s’omplen de

juliol)

desfilades, homenatges, globus... una
experiència única.
T’hi animes? Nosaltres “Sí”!

Organitzat per:
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Pots escollir en quin
format vols rebre
el Noticiari:

NOU
DISSENY
A CASA I EN PAPER
COM FINS ARA

A TRAVÉS DEL
CORREU ELECTRÒNIC

Si vols rebre el Noticiari de
Fisioteràpia exclusivament
per correu electrònic, omple
el formulari que trobaràs a
www.fisioterapeutes.cat

