
11

REPORTATGE

NÚM. 128 

COL·LEGI DE 
FISIOTERAPEUTES 
DE CATALUNYA 

MAIG-JUNY 2020

NOTICIARI DE

UNA REOBERTURA 
SEGURA 
per a clients i professionals

ENTREVISTA DANIEL 
JIMÉNEZ, SECRETARI
“La professió s’ha de 
preparar per a nous reptes”

COVID-19: 
No abaixem 
la guàrdia



JUNTA DE GOVERN
Degà: Ramon Aiguadé Aiguadé, Vicedegana: Luciana 
Moizé Arcone, Secretari: Daniel Jiménez Hernández, 
Vicesecretària: Cinta Mestre Pedret, Tresorera: Mayte 
Serrat López, Vicetresorer: Luis Ignacio Soto Bagaria, 
Vocals: Clara Bergé Ortínez, Yolanda Sànchez Retamero, 
Marlen Moreno Martínez, Alfons Mascaró Vilella, Daniel 
Freixes Garcia i Ismael Martí Terradas.

REDACCIÓ
Coordinació: Silvia Quiñonero Gómez. Correcció i 
redacció: Marta Bordas Manjon i The Almond Connection. 
Disseny i maquetació: Creandovisual. Fotografia: Arxiu 
del Col·legi, Freepik i iStockphoto. Publicitat: Laura 
Martínez Buenaventura publicitat@fisioterapeutes.cat. 

Administració: Marisa Cantarero Galiano.
SEU SOCIAL
c/Segle XX, 78. 08032 Barcelona
Tel. 93 207 50 29 Fax. 93 207 70 22
www.fisioterapeutes.cat  /  cfc@fisioterapeutes.cat

IMPRESSIÓ
Gráficas San Sadurní, SLU
Carrer Jacint Verdaguer, 65. 08970 Sant Joan Despí 
(Barcelona)
DL.: B-11846/97  /  ISSN: 1137-6287

2

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya no participa 

necessàriament de les opinions manifestades en els articles 

signats, la responsabilitat dels quals correspon exclusivament 

als seus autors

04  ENTREVISTA
Daniel Jiménez, secretari

08  TEMA DEL MES

09  ACTUALITAT
Acció col·legial de formació i assessorament 
online

12  FORMACIÓ

14  EL FISIO RECOMANA 
7 consells per tornar a fer esport evitant 
lesions

18  REPORTATGE 
Experiència vs. joventut: visions 
complementàries

24  A FONS
La fisioteràpia al servei dels pacients d’ELA

28  QUI ÉS QUI?
Carles Fernàndez Jané, coordinador de la 
Comissió d’Acupuntura 

30  FISIOS AL MÓN
Maria Roig, fisioterapeuta a Dubai

34  SCBF
La fisioteràpia en la primera línea de la 
Covid-19 

 

 

    

18

SU
M

A
R

I

14

30

04



3

n primer lloc desitjar-vos que tant vosaltres com les vostres famílies i éssers estimats 

estigueu bé de salut. Qui ens ho havia de dir que ens tocaria viure una pandèmia i un 

confinament com el que hem tingut! Ningú es podia esperar, fa uns mesos, que el món sencer 

canviaria d’una manera tan dramàtica i dràstica. Han estat mesos molt durs i d’intens treball per 

part de COLFICAT per intentar pal·liar, en la mesura del possible, els efectes de la pandèmia en 

el nostre col·lectiu. No ha estat fàcil per les circumstàncies de treball, amb l’equip professional 

del Col·legi i la Junta de Govern  teletreballant, amb moltes dificultats per aconseguir material... 

Malgrat tot, hem intentat estar al vostre costat, fer-nos presents als mitjans de comunicació i 

estar en contacte permanent amb els organismes oficials i administracions públiques que, en 

molts casos, s’han vist desbordats.

En aquest temps, hem fet accions per a les col·legiades i els col·legiats: formacions, creació 

del fons d’emergència, ajuts directes a autònoms i afectats per ERTOs, provisió d’EPIs... Però 

també accions per a pacients i ciutadania: conferències online, vídeos, campanya de centres... 

Hem volgut acompanyar als uns i als altres i, especialment, en el cas dels pacients, per man-

tenir l’adherència a la fisioteràpia. Mai la fisioteràpia havia estat tan present en la societat com 

actualment. La gran tasca realitzada pels fisioterapeutes a hospitals, centres sociosanitaris, 

residències... ha contribuït enormement a què la societat visualitzi aquesta necessitat. A totes 

i tots, un cop més, gràcies per la feina realitzada. Caldrà ara, un cop anem recuperant la “nova 

normalitat”, un treball d’educació de polítics i societat per tenir més presència a la Pública i 

conscienciar del què aportem a la sanitat catalana, no només des d’un punt de vista econòmic 

(nombrosos estudis de cost-efectivitat avalen la nostra tasca) sinó també des d’un punt de 

vista social i humanitari, igual o més important. Ajudem les persones a viure millor, a escurçar 

la seva estada a les UCIs, a disminuir el temps d’hospitalitzacions i de dies d’ingrés als  socio-

sanitaris... Caldrà explicar-ho bé i esperem recollir-ne els resultats, tot i que caldrà treballar dur.

Es presenten oportunitats: la necessària reorganització del treball amb les mútues de salut, 

on el Col·legi s’ha posicionat de forma clara com mai s’havia fet; la millora de la percepció 

social de les i els fisioterapeutes com a professionals de la salut; la recuperació dels pacients 

postCovid-19 amb les seves seqüeles, i no només dels Covid-19 positius sinó també de totes les 

seqüeles del confinament i de tot el que se’n deriva a nivell físic i emocional... Hem començat 

la campanya #jotriofisioterapia  per facilitar el retorn dels pacients als serveis de fisioteràpia 

que, a més, ens hauria de permetre començar una lluita més eficient contra l’intrusisme.

Deixeu-me dir també, que amb la pandèmia s’han quedat pel camí molts projectes i il·lusions 

que ens obligaran a posar el comptador a 0 i començar de nou: tot el treball realitzat per les 

seccions territorials, comissions, grups de treball, Junta... però, deixeu-m’ho citar especialment, 

el Congrés internacional FTP20 que estava a punt de ser anunciat amb totes les novetats, 

que eren moltes i molt importants, i que finalment hem anul·lat. No només era un Congrés 

internacional. Era fer que la societat i els organismes polítics visualitzessin la fisioteràpia, crear 

unió entre el col·lectiu i era una celebració del nostre 30è aniversari com a Col·legi, que ens ha 

agafat en plena pandèmia. Era demostrar la força del tercer col·lectiu sanitari més nombrós, 

perquè la unió ens fa millors i obtenim millors resultats.

La pandèmia passarà i temps hi haurà per poder compartir-ho plegats en millors circumstàn-

cies que les actuals. Ens cal acabar la feina per sortir de la millor manera possible d’aquesta 

pandèmia. Us garanteixo que esforç i dedicació de tots els que composem COLFICAT no en 

mancarà. Pel que necessiteu i estigui a les nostres mans, estem al vostre servei.

OPINIÓ

ERECUPERANT 
L’ANHELADA 
NORMALITAT

Ramon Aiguadé 
Degà
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ENTREVISTA

an passat gairebé 90 dies des que ens enfrontem a la pandèmia. Des de 
la incredulitat dels primers moments al confinament total i ara afrontant 

una certa desescalada per fases. Quin balanç pot fer a dia d’avui de la situació 
per a la professió?
Després de l’aturada pràcticament total, ara la professió s’ha de preparar per a 

nous reptes. El primer de tots és el de la confiança envers uns serveis de salut que 

s’han d’oferir amb totes les garanties. Després tenim el repte de la pròpia sessió 

de fisioteràpia, on la interacció amb l’usuari és inevitable i el material de prevenció 

genera, per força, una certa distància. Ens haurem de redefinir una mica en aquest 

sentit. Tampoc es podran fer, pel moment, gaire sessions simultànies, fins ara una 

pràctica habitual. I també hem de pensar en les sessions on atendrem pacients de 

la Covid-19 i que necessiten fisioteràpia. Haurem d’aplicar tècniques sense mans, 

en la majoria dels casos. 

Tots aquests reptes penso que també són una oportunitat perquè haurem de 

repensar, també en els serveis públics, la gestió per volum de pacients. Aquests 

condicionants ens pot fer millorar el sistema a tots plegats.

En aquest temps, el Col·legi ha vertebrat la seva acció en diferents línies de 
treball. Quines han estat aquestes línies?
La primera decisió que vam prendre va ser que el Col·legi fos un vehicle d’informa-

ció gairebé en temps real per a tots els col·legiats, de la manera més transparent i 

pràctica possible. Per això vam activar totes les eines que fem servir habitualment 

(pàgina web, newsletters, xarxes socials) i les vam ampliar també amb canals de 

missatgeria com Telegram i WhatsApp, de manera que tothom ha tingut accés a 

la informació d’una manera gairebé immediata. I aquesta informació ha arribat a 

tot el territori, ens hem esforçat perquè cap col·legiat quedés fora. 

DANIEL 
JIMÉNEZ, 
SECRETARI

H

Des de l’esclat de l’emergència sanitària, el 
Col·legi ha activat una sèrie d’accions per poder 

acompanyar tot el col·lectiu en un moment complicat. 
Amb el secretari de la Junta de Govern, Daniel Jiménez, 

repassem quines han estat aquestes accions i què espera el 
Col·legi del procés de desescalada. 
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Per a nosaltres era clau informar sobre totes les situacions laborals tant per a fi-

sioterapeutes autònoms com per als treballadors per compte aliè. I també donar 

suport als fisioterapeutes que seguien treballant, a hospitals, a centres sociosanitaris, 

residències, etc. També hem establert un sistema de formació online a través del 

canal de YouTube del Col·legi. Les sessions s’han centrat en temes molt diversos 

per tal d’arribar a cobrir tot l’espectre d’interessos dels professionals. En paral·lel, 

hem hagut de pensar canals d’ajuda per als fisioterapeutes que poden passar un 

moment difícil o en risc d’exclusió, mirant de compensar, per exemple, els 15 dies 

de març on les ajudes públiques no han arribat.

Des del Col·legi també vam posar en marxa una iniciativa de compra de material 

de prevenció. Una iniciativa positiva però que, fent autocrítica, ens ha comportat 

problemes logístics atès que hem rebut més de 3.000 sol·licituds i hem tingut difi-

cultats per a la seva distribució, que ja estem resolent. En aquests moments, estem 

centrats també en la planificació de la desescalada per a la qual hem informat a 

tots els col·legiats sobre el protocol a seguir en la reobertura dels centres. És un 

moment molt important i hem de fer les coses bé.

En aquestes diferents línies, quines han estat les accions més destacades dutes 
a terme?
Penso que l’acció d’informació continuada sobre les diferents directrius que ens 

marcaven des del Departament de Salut o les disposicions del BOE ha estat 

molt ben valorada pels col·legiats, perquè hem estat útils en un moment es-

pecialment difícil. 

Què falta per implementar? On poden trobar més dificultats els col·legiats 
per continuar amb la seva tasca? Què els hi recomana?
Caldrà perseverar, potser és un missatge poc concret, però és la realitat. 

A partir d’ara els fisioterapeutes serem imprescindibles perquè haurem 

d’abordar les conseqüències de la pandèmia que ja hem vist que provoca el 

virus. Aquest paper clau posarà en valor encara més la nostra professió i és 

important fer-nos valer. Alguns companys que ja estan reiniciant l’activitat ens 

han manifestat la satisfacció dels pacients per tornar i el valor que li donen a la 

nostra tasca. Penso que aquesta corrent positiva cap als nostres tractaments 

també ens hauria de servir per obtenir millors condicions laborals, augmentar 

contractacions i ser més protagonistes en el sistema.

Malgrat que la crisi colpeja fort. Quins aprenentatges treu en positiu 
per al Col·legi i per a la professió?
Hi ha aprenentatges per a totes les parts. D’una banda, els ciutadans 

han valorat més l’acció de la fisioteràpia quan han vist que no hi podien 

accedir perquè els centres estaven tancats. De l’altra, l’Administració ha 

pogut comprovar que, si els equips de fisioterapeutes haguessin estat 

més nombrosos, els processos d’atenció a les UCIs també haurien estat 

millors. Aquesta és una reflexió que ha de fer l’Administració perquè a les 

UCIs on hi ha hagut fisioterapeutes la situació ha estat radicalment diferent 

a les que no en tenien. També el nostre paper davant metges i infermeria ha 

estat reivindicat i això ens anima. 

TENIM UNA 
OCASIÓ 
PER PODER 
MILLORAR EL 
SISTEMA DE 
SALUT
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A FONS

Finalment, vull destacar la cohesió del col·lectiu perquè en la nostra professió 

treballem a vegades de manera molt autònoma però, en canvi, en el moment de 

dificultat, hem sabut unir-nos. 

En l’àmbit de l’emergència sanitària, quin paper han jugat els fisioterapeutes 
en els equips hospitalaris? 
Ha quedat de manifest que, malgrat tenir un bon sistema de salut a Catalunya, en 

l’àmbit de les unitats de crítics, la figura del fisioterapeuta no era tan present. Per a 

escenaris de futur immediat, pensem que el Departament de Salut haurà d’impulsar 

la figura del fisioterapeuta respiratori en unitats de crítics.

El Col·legi ha posat en marxa una borsa de voluntaris per fer front a la Covid-19. 
Com ha funcionat? Pot tenir continuïtat en un futur per a d’altres accions?
Estem molt orgullosos d’aquesta acció i de la bona resposta per part del col·lectiu. 

Fins ara, el Col·legi no tenia el voluntariat instaurat de forma estructurada. Amb 

la pandèmia vam pensar que era imprescindible fer-ho amb una doble mirada: la 

sanitària i la social. Aquesta borsa de voluntaris, per exemple, va servir per tractar 

un grup de pacients que van ser donats d’alta de forma prematura als hospitals, 

que necessitaven els llits per poder atendre malalts de Covid-19. Aquestes persones, 

en recuperació de pròtesi de genoll o de maluc, per exemple, han pogut accedir a 

sessions de fisioteràpia virtual gràcies als nostres voluntaris. 

Aquesta bona experiència ens fa pensar que la borsa de voluntaris ha de tenir con-

tinuïtat i així ho esperem. D’aquesta situació reactiva podrem passar a un volun-

tariat proactiu creant uns bons programes i definint els objectius entre tots.

Quines recomanacions fa el Col·legi per a la reobertura dels centres? 
Com es pot garantir la seguretat i confiança dels pacients?
Hem creat una sèrie d’infografies i materials impresos per agrupar 

tota la informació. Això ho reforçarem amb una formació online que 

acreditarà el fisioterapeuta com una persona formada en el que ja 

s’anomena la “nova normalitat”. Volem també dirigir una campanya 

cap a la ciutadania per difondre aquest missatge de confiança. 

Soc dels que penso que aquesta situació de relació molt activa 

entre Col·legi i professionals, pel gran impacte de la pandèmia, 

ha vingut per quedar-se. I ajudarem en tot el possible. 

Quin missatge donaria a la ciutadania per part 
del Col·legi? 
Els ciutadans han de saber que els fisioterapeutes 

som professionals sanitaris i que tots els trac-

taments estaran emmarcats en el més estricte 

seguiment dels nous protocols. Pot confiar ple-

nament en el seu professional. 

LA 
FISIOTERÀPIA 
HA D’ESTAR 
MÉS PRESENT 
EN LA NOVA 
NORMALITAT 
SANITÀRIA
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TEMA DEL MES

Consells per a una reobertura amb 
seguretat per a clients i professionals

ls diferents territoris de Catalunya, dividits en regions sanitàries, aniran sortint 

paulatinament del desconfinament, com està passant les darreres setmanes. 

Per a aquesta acció massiva de reobertura dels centres, des del Col·legi es donen 

una sèrie de recomanacions i recordatoris afegits a la normativa sanitària que tots 

coneixem. Aquestes recomanacions, tant per a fisioterapeutes com per a pacients, 

pots descarregar-te-les en aquest enllaç: https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/

coronavirus/CFC/informacio_mesures_preventives_contagi_covid-19_cat.pdf 

Com que són dinàmiques, poden consultar-se permanentment a la pàgina web del 

Col·legi. Destaquem a continuació algunes de les més destacades: 

 Demanarem als pacients que vinguin amb mascareta quirúrgica de casa. Si no 

en tenen, els n’haurem de facilitar una.  

 L’ús de guants i bata de protecció per al pacient és opcional. 

 Després de cada sessió, es netejarà i desinfectarà la llitera i el material que s’hagi 

pogut fer servir amb el pacient.

 És recomanable començar l’activitat de grups de forma molt progressiva, airejant 

la sala després de cada pacient, fent només 1 grup per dia o, com a màxim, un al 

matí i un a la tarda.

 Cal garantir els 2 metres de distància entre fisioterapeutes i els propis pacients. 

Per tant, aquesta distància pot augmentar. És a dir, no estem parlant de distància 

entre fisioterapeuta i pacient sinó entre els propis pacients i entre els propis fisio-

terapeutes. Per aquest motiu, aquesta distància entre pacients quan treballin dos 

fisioterapeutes o més, és recomanable que augmenti.

 Evitar que conflueixin persones a l’entrada i a la sortida i si hi ha dues portes 

utilitzar-ne una d’entrada i una de sortida.

 Ventilar el centre de forma periòdica i com a mínim 5’ al dia. La  recomanació 

del Col·legi és fer-ho amb freqüència i vàries vegades al dia.

 Procurar que els WC no siguin d’ús públic, quedant només per a 

urgències. Després de cada ús s’han de netejar i desinfectar. En el 

moment en què el WC sigui d’ús públic, s’imposa l’obligació de 

netejar-lo i desinfectar-lo 6 cops al dia.

Finalment, recordem alguns consells de caràcter més pràctic:

 Respectar distància de 2 metres en zones comunes com 

vestuaris.

 Evitar l’ús de diners. Pagar amb targeta o altres mo-

dalitats electròniques.

 Utilitzar papereres tancades i que preferiblement 

s’activin amb pedal.

E

REOBRIR AMB 
SEGURETAT ESTÀ 
A LES NOSTRES 
MANS
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Estudi de fisioterapeutes positius 
en Covid-19 per prevenir futures 
situacions de contagi 

l Col·legi de Fisioterapeutes ha posat a disposició de les i els fisioterapeutes 

catalans una enquesta a fi d’analitzar l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 

en els nostres professionals de forma confidencial i anònima. 

Aquesta enquesta pretén obtenir dades que han de servir per poder determinar 

la traçabilitat del contagi, els entorns i situació on ha succeït, evitar futurs episo-

dis similars i establir una adequada prevenció de riscos professionals. Per aquest 

motiu, tant si no heu estat infectats com si heu tingut o teniu sospita d’haver-ho 

estat, o si el contagi us ha estat confirmat a través dels diferents tests diagnòstics, 

us convidem a respondre de forma voluntària aquesta enquesta. 

Els resultats serviran per valorar l’impacte de la pandèmia entre la nostra professió 

i seran utilitzats per fer un seguiment de les seqüeles físiques i psicològiques a 

mig i llarg termini esperant que ens puguin ajudar a prendre decisions futures per 

millorar l’impacte d’aquesta o altres pandèmies.

El Col·legi crea un fons d’ajuts propis 
per a col·legiats i col·legiades

mb motiu de l’estat d’alerta sanitària provocat per la Covid-19 i davant la greu 

situació econòmica que presenta la professió, la Junta de Govern, en el marc 

del pla d’acció social del Col·legi, ha decidit crear un fons d’ajuts propis de 100.000 

€ amb l’objectiu d’ajudar a superar aquest greu moment econòmic i laboral.

Aquest ajut està dirigit a fisioterapeutes autònoms als qui se’ls hi ha 

denegat l’ajut per “cessament per causa de força major”, als qui se’ls 

hi hagi denegat o no hagin presentat l’ajut “per reducció del 75% dels 

ingressos” per trobar-se en una situació de reducció d’ingressos d’entre 

el 50 i el 75%, i als fisioterapeutes en règim de contractació laboral 

afectats per un ERTO. 

L’import d’aquest ajut serà de 200 € com a màxim, i en el cas de fisio-

terapeutes afectats per un ERTO, l’import serà proporcional a la seva 

jornada laboral contractada. 

Amb aquesta acció de caràcter social, el Col·legi dona suport als fisioterapeutes 

i fa de la solidaritat un principi bàsic del col·lectiu.

E

A
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Acció col·legial de formació i 
assessorament online
 

es de l’inici de la pandèmia, el Col·legi ha engegat una activa política 

de formació a través del seu canal de YouTube, on pots consultar 

totes les sessions fetes fins ara. En aquestes sessions formatives s’ha 

prioritzat la diversitat en els continguts per tal de cobrir les necessitats 

tant dels professionals de la fisioteràpia com dels ciutadans. 

Aquestes són les sessions dutes a terme fins ara i us convidem 

a seguir l’actualitat del Col·legi a través de les xarxes socials 

per conèixer les properes:

   Eines telemàtiques del fisioterapeuta per al tractament de  
 pacients a distància

  Ponent: Christian Miranda. Fisioterapeuta. 

 Moderador: Daniel Freixes. Fisioterapeuta.

   Fisioteràpia escolar i inclusió en temps de confinament
  Ponents: Rut Barenys i Marta Casbas. Fisioterapeutes pediàtriques dels Equips 

d’Assessorament Psicopedagògic de Granollers i de Sant Celoni, i de l’Eixample 

de Barcelona.

  Salut i esport en el context actual. Enfocament des de l’àrea 
mèdica, psicològica i de rendiment

   Ponents: 
    -  Jesús Portillo. Llicenciat en Psicologia per la UAB. Postgrau de Psicologia de 

l’Esport i màster oficial de Psicologia de l’Esport. 

  -  Dr. Mauricio Mónaco. Metge pediatre i especialista en Medicina de l’Educació 

Física i Esport. Doctorat per la UAB. 

  -  Ramon Navarro (@Ramonng1899). Fisioterapeuta. Màster oficial en Osteopatia 

per EO Gimbernat i màster en Fisioteràpia en esports d’equip per la Universitat 

Ramon Llull. 

  -  Jordi Pratdesaba (@JORDIPRATDE). Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física 

i l’Esport (CAFE) per la UB. Màster alt rendiment esportiu pel Comité Olímpico 

Español (COE). 

  Fisioteràpia en la pandèmia de la Covid-19
 Ponents:
 - Cristina Ruiz. Fisioterapeuta respiratòria i ventilació mecànica. Esteve Teijin.

  -  Marta Sabaté. Fisioterapeuta respiratòria Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

Coordinadora de la Comissió de Fisioteràpia Respiratòria.

 - Eva Pascual. Fisioterapeuta respiratòria. Hospital del Mar.

 - Laura Constantí. Fisioterapeuta respiratòria. Fisiogestión, SA.

D

ACTUALITAT



10

ACTUALITAT

10

   Gestió i organització del servei de fisioteràpia en temps de  
Covid-19

 Ponents:
  -  Àlex Ginés. Coordinador de la Unitat de Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional 

(UFiTO) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH).

 - Laura Yague. Supervisora de la UFiTO HUVH.

 Moderador: Luis Soto. Fisioterapeuta.

  Fisioteràpia pediàtrica i confinament
 Ponents:
  -  Dra. Lourdes Macias. Fisioterapeuta pediàtrica en atenció precoç. Presidenta 

de la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría.

  -  Jorge Cazorla. Fisioterapeuta pediàtric. EUSES-UdG. Coordinador de la Comissió 

de Fisioteràpia en Pediatria.

 - Núria Segarra. Fisioterapeuta pediàtrica.

  El pacient oncològic durant el confinament
  Ponent: Denys Santa Marina. Fisioterapeuta de l’Hospital Universitari Vall d’He-

bron. Docent universitari UAB/EUG.

 Moderadora: Nadina Toledo. Fisioterapeuta. 

  Fisioteràpia en el pacient crític en temps de Covid-19
 Ponents:
  -  Raquel Fernández. Fisioterapeuta a l’Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón, Madrid. Professora associada de la Universidad Complutense de 

Madrid i EU Gimbernat de Cantabria. 

  -  Bernat Planas. Fisioterapeuta a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Professor 

associat de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador del Grup de 

Fisioteràpia i Pacient Crític.

  -  Ricardo Rodrigues. Fisioterapeuta a l’Hospital Álvaro Cunqueiro. Professor 

associat Facultade Fisioterapia - Universidade de Vigo.

  Moderador: Gonzalo Ballesteros. Fisioterapeuta a l’Hospital Universitari Vall 

d’Hebron. Membre del Grup de Fisioteràpia i Pacient Crític.

I Jornada Mediterrània de Fisioteràpia online
  El passat 25 d’abril es va celebrar la I Jornada Mediterrània de Fisioteràpia onli-

ne, organitzada pels col·legis de les Illes Balears, Múrcia, Comunitat Valenciana, 

Andalusia i Catalunya.  

  Cuidar el teu sòl pelvià durant el confinament
 Ponents: 
  -  Anna Abelló. Grau de Fisioteràpia (UAB). Màster en investigació translacional 

en Fisioteràpia (UAB). 

  -  Stephanie Kauffmann. Diplomada i graduada en Fisioteràpia per la Facultat de 

Ciències de la Salut Blanquerna. Màster universitari en Fisioteràpia i Evidència 

Científica per la UIC. 

  -  Eva Hernando. Grau en Fisioteràpia (USAL). Estudiant Màster Salut Digital 

(UOC). 
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  -  Laia Blanco. Diplomada i graduada en Fisioteràpia per la Facultat de Ciències 

de la Salut Blanquerna. Màster universitari en Fisioteràpia i Evidència Científica 

per la UIC. 

   Els fisioterapeutes i els canvis amb les entitats de previsió 
sanitària (Mútues de salut)

 Ponents:
 - Joan Carles Escolà. Fisioterapeuta. Llicenciat en Educació Física. 

  -  Neus Raton. Fisioterapeuta. Llicenciada en Athletic Trainning a la Universitat 

de New Mexico (EUA). 

  Què ens aporta el fisioterapeuta?
  Ponent: Lluís Puig (@Fisioinquiet). Fisioterapeuta. Cap de Fisioteràpia a l’Hospital 

de l’Esperit Sant. Docent universitari FCS Blanquerna.

   Tractament del dolor crònic mitjançant estratègies 
d’afrontament actiu des de la fisioteràpia

 Ponents: 
  -  Miguel Ángel Galán i Federico Montero. Fisioterapeutes de la Unidad de Es-

trategias de afrontamiento activo para el dolor en Atención Primaria, SACYL. 

Investigadors en dolor. Docents del Máster en Fisioterapia Manual de la Uni-

versidad de Valladolid.

  Fisiogeriatria en temps de Covid-19
 Ponents:
   -  Juan Antonio López. Fisioterapeuta. Coordinador de teràpies del Parc Sanitari 

Pere Virgili.

  -  Ingrid Silvestre. Directora i gerent de la residència assistida i centre de dia 

Olivaret, Eixample.

 - Michael Berenguer. Fisioterapeuta del Centre Geriàtric Lleida.

 - Joan Ars. Fisioterapeuta del Parc Sanitari Pere Virgili.

 - Marta Alcañiz. Fisioterapeuta i dietista al centre de dia Barcelona 3. 

  Moderadora: Cristina Rivera. Fisioterapeuta. Coordinadora de la Comissió de 

Fisioteràpia en Geriatria del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

  Cap a una fisioteràpia del segle XXI en Atenció Primària 
  Ponent: Eduardo Fondevila (@ezeyan). Fisioterapeuta. Màster en Gestió i Recerca 

de la Discapacitat i la Dependència (MSc). Professor associat EUF Gimbernat-Can-

tabria (adscrita a la UC). President de la Sociedade Galega de Fisioterapeutas 

(SOGAFI).

   Eines telemàtiques del fisioterapeuta per al tractament de 
pacients a distància

 Ponent:
 - Christian Miranda. Fisioterapeuta. Des del 2011 treballa a Asepeyo.

 Moderador: Daniel Freixes. Fisioterapeuta. 
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FORMACIÓ

 Màster universitari en Fisioteràpia del sistema 
musculoesquelètic
Més informació a: https://www.umanresa.cat/ca/master-

universitari-fisioterapia-sistema-musculoesqueletic

Data d’inici: octubre 2020

Dades de contacte: trodriguez@umanresa.cat / cmunne@

umanresa.cat

 Màster interuniversitari en Investigació translacional 
en fisioteràpia (8a edició)
Més informació a: https://www.eug.es/ca/estudis/master-

universitari-en-recerca-traslacional-en-fisioterapia-sant-

cugat/

Data d’inici: 18 setembre de 2020

Dades de contacte: fisioterapia@eug.es

 Màster universitari de Fisioteràpia en pediatria 
(3a edició)
Més informació a: https://www.eug.es/estudios/master-

universitario-fisioterapia-pediatria/ 

Data d’inici: 17 setembre de 2020

Dades de contacte: fisioterapia@eug.es

 Màster universitari de Fisioteràpia del tòrax (8a 
edició) 
Més informació a: https://www.eug.es/estudios/master-

universitario-en-fisioterapia-del-torax/ 

Data d’inici: 14 setembre de 2020 

Dades de contacte: fisioterapia@eug.es

 Màster universitari en Osteopatia (8a edició) 
Més informació a: https://www.eug.es/estudios/master-

universitario-de-osteopatia/

Data d’inici: 18 setembre de 2020 

Dades de contacte: fisioterapia@eug.es

 Programa de Doctorat en Cures integrals i serveis 
de salut
Més informació a: https://www.uvic.cat/doctorat/cures-

integrals-i-serveis-en-salut

Data d’inici: de l’1 al 9 d’octubre de 2020

Dades de contacte: oficinadoctorat@uvic.cat 

 Màster interuniversitari en Ciències del sistema 
nerviós: neurotoxicologia, neuropsicofarmacologia, 
fisioteràpia neuromusculoesquelètica, 
neurorehabilitació
Més informació a: http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/

oferta/sistema-nervios/ 

Número de crèdits: 60 crèdits ECTS

Data d’inici: octubre 2020

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

urv.cat 
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 Màster universitari en Activitat física terapèutica 
per a persones amb patologia crònica, envelliment o 
discapacitat
Més informació a: https://www.blanquerna.edu/ca/master-

universitari-activitat-fisica-terapeutica

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: octubre de 2020

Dades de contacte: pgsalut@blanquerna.edu  

Directors del màster: Jordi Vilaró, PhD i Mercè Sitjà, PhD

 Màster universitari en Neurofisioteràpia
Més informació a: https://www.blanquerna.edu/ca/master-

universitari-neurofisioterapia

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: octubre de 2020

Dades de contacte: pgsalut@blanquerna.edu  

Director del màster: Pedro V. López, PhD

 Màster universitari en Fisioteràpia infantil
Més informació a:  https://www.blanquerna.edu/ca/master-

universitari-fisioterapia-infantil

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: octubre de 2020

Dades de contacte: pgsalut@blanquerna.edu  

Directora del màster: Marta Valentín, PhD

 Màster universitari en Fisioteràpia dels esports 
d’equip (impartit conjuntament amb el Barça 
Innovation Hub Universitas)
Més informació a: https://www.blanquerna.edu/ca/master-

universitari-fisioterapia-esports-equip

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: setembre de 2020

Dades de contacte: pgsalut@blanquerna.edu  

Directors del màster: Albert Puig-Diví, PhD i Azahara 

Fort-Vanmeerhaeghe, PhD

 Màster en Educació per a la salut
Més informació a: http://www.mastereducaciosalut.udl.

cat/ca/index.html

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: octubre de 2020

Dades de contacte: laia.selva@udl.cat

 Màster en Recerca en Salut
Més informació a: http://www.masterenrecercasalut.udl.

cat/ca/index.html

Número de crèdits: 90 ECTS

Data d’inici: octubre de 2020

Dades de contacte: eva.barallat@udl.cat

 Màster en Simulació clínica i seguretat del pacient
Més informació a: http://www.mastersimulacio.udl.cat/

ca/index.html

Número de crèdits: 60 ECTS 

Data d’inici: octubre de 2020

Dades de contacte: mastersimulacio@udl.cat

 Programa de Doctorat en Salut
Més informació a: http://www.doctorat.udl.cat/ca/

programes/propis/salut/

Número de crèdits: no té crèdits 

Data d’inici: octubre de 2020

Dades de contacte: escoladoctorat@udl.cat
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7 CONSELLS 
PER TORNAR A FER 
ESPORT EVITANT  
LESIONS
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) difon una 
guia pràctica per fer esport a l’aire lliure després de 45 dies de 
confinament. La guia, elaborada pel CFC, ofereix consells pràctics tant 
per a les persones que han mantingut la forma a casa seva com per a 
aquells que reprendran l’activitat ara.

A través de la pàgina web del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
pots consultar tota la informació que s’ha posat a disposició de la 
ciutadania: https://www.fisioterapeutes.cat/ca/ciutadans/consells

esprés de més de 45 dies de confinament, el Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya ha considerat oportú editar una guia pràctica amb consells per a 

l’inici de l’activitat esportiva a l’aire lliure i prevenir lesions. Durant aquests dies, 

moltes persones han estat actives a casa seva per tal de mantenir el seu bon estat 

de salut, però no tothom ha pogut fer-ho. 

Tant per als que han pogut fer exercici durant el confinament com per als que co-

mençaran de nou les seves rutines, el CFC ha recollit una sèrie de recomanacions. 

Per evitar sobrecàrregues musculars, lesions articulars, problemes cardiorespiratoris, 

etc.,  cal prendre importants precaucions. La progressió és clau en tots els inicis. Si 

t’has mogut poc aquests dies no és adequat fer un canvi brusc en la dosi d’activitat 

diària. Si estàs habituat a la pràctica d’exercici has de tenir en compte que el cos 

necessita un temps d’adaptació a cada situació o nou escenari. 

Les persones amb malalties cròniques, factors de risc cardiovascular o lesions, 

haurien de consultar amb el seu fisioterapeuta abans d’iniciar el retorn 

a l’activitat física. A més, hem de seguir tenint en compte certes mesures 

de prevenció de contagi de la Covid-19.
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RECOMANA

7 CONSELLS PER 
EVITAR LES LESIONS 
EN EL RETORN 
A LA PRÀCTICA 
D’EXERCICI FÍSIC 

CAL SEGUIR LES RECOMANACIONS 
DE SEGURETAT DE LES AUTORITATS 
SANITÀRIES
Es recomana mantenir distàncies de 20 m entre ci-

clistes, 10 m entre corredors i de 5 m entre persones 

que caminen; si fa vent és possible que calgui aug-

mentar-les.  Cal que seguiu totes les recomanacions 

que s’estableixin a través de mitjans fiables per a un 

desconfinament saludable sense riscos innecessaris. 

LA DURADA DE L’ENTRENAMENT 
CARDIOVASCULAR HA DE SER 
PROGRESSIVA EN TEMPS 
I EN INTENSITAT
Si no s’ha reduït molt la teva activitat física diària o 

el temps dedicat a la pràctica d’exercici físic durant 

el confinament, cal que reemprenguis la pràctica 

amb intensitats baixes/moderades i progressar pau-

latinament amb el temps. És millor dividir el temps 

destinat a l’exercici en dues sessions. Per exemple: 

millor fer 2 passejos o carreres de 15 minuts que una 

sola de 30 minuts. 

NO DESCUIDIS EL TEMPS 
D’ESCALFAMENT
Per iniciar la pràctica d’exercici cal preparar el cos 

i la ment. Deixa de banda possibles distraccions i 

centra’t en preparar els músculs i les articulacions 

per a l’exercici.
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ATURA LA PRÀCTICA 
SI NO ET TROBES BÉ
Si es presenten signes o símptomes d’alarma com 

ofec, dolor al pit, mareig, pèrdua del coneixement, 

sensació de palpitacions, dolors musculars o articulars 

s’ha d’interrompre la pràctica d’exercici i consultar amb 

un/a professional sanitari/ària de forma immediata.

NO DESCUIDIS ELS ASPECTES 
TÈCNICS
Córrer també requereix tècnica (com en requereix 

la natació). No es tracta només de posar-se unes 

sabatilles de running.

L’ADEQUADA PLANIFICACIÓ 
ÉS ESSENCIAL
Complementa els entrenaments a l’exterior amb 

sessions de força i mobilitat articular. El corredor no 

només corre, el nadador no només neda, el ciclista 

no només pedala, el ballarí no només balla, etc. Una 

bona planificació és clau per evitar problemes i cal 

assessorament de professionals titulats.

L’ADAPTACIÓ AL NOU MEDI 
ÉS NECESSÀRIA I REQUEREIX 
UN TEMPS
Encara que s’hagi pedalat en una bicicleta estàtica o 

amb el corró, o entrenat la carrera en un tapís rodant, 

les condicions no són les mateixes. No s’ha de reiniciar 

a l’exterior (outdoor) amb els mateixos paràmetres 

de temps o intensitat que es tenien a casa (indoor). 

HEM DE 
BUSCAR LA 
MILLORA 
PROGRESSIVA 
AMB UNA BONA 
PLANIFICACIÓ
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Hem dialogat amb tres joves fisioterapeutes i amb altres dos amb 
molts anys d’experiència acumulada, per saber què pensen de 
diversos temes vinculats amb la professió: formació, mercat laboral, 
evolució de l’activitat, valor de l’experiència, dificultats per als 
que acaben els seus estudis i han de buscar feina… Les següents 
ratlles són un resum d’aquest diàleg, en el qual hi ha un punt de 
convergència per a tots cinc entrevistats: l’excel·lent futur que 
auguren a la professió.

EXPERIÈNCIA 
VS. JOVENTUT: 
VISIONS 
COMPLEMENTÀRIES

ls nostres dos veterans són el Joaquín Fagoaga, fisioterapeuta pediàtric amb 

40 anys d’experiència a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, avui dia ja 

jubilat, i la Maria Teresa Greoles, que acaba de fer 65 anys, tot i que confessa que 

no pot desvincular-se del tot de l’activitat. Pel que fa referència als novells, són 

l’Arantxa Varea, l’Àlex Andaluz i el Pere Bacardit. Tots tres porten poc temps en la 

professió, però mostren passió per la seva feina.

Fagoaga destaca la importància de formar-se, i ell n’és un bon exemple: diplomat, 

grau, màster en Evidència Científica i doctor en fisioteràpia. Va començar la seva 

activitat professional l’any 1976 i assegura que la professió ha canviat molt en les 

darreres dècades, a millor, i el que més valora d’aquesta evolució és el reconeixe-

ment de l’activitat per part d’altres professionals sanitaris, com els metges: “Ara 

podem treballar amb ells d’igual a igual”, explica. A la banda negativa, destaca 

“l’actual manca de feina. I no perquè no es necessitin fisioterapeutes, sinó perquè 

no es creen llocs de treball nous. Això porta a què alguns fisioterapeutes obrin 

clíniques en les quals, sovint, es fan coses no avalades per l’evidència científica, 

que és absolutament necessària per poder estar a la mateixa alçada que altres 

professions relacionades amb el món de la rehabilitació”. 

Al seu torn, Maria Teresa Greoles, amb 43 anys de trajectòria i d’aprenentatge con-

tinu, considera que la professió ha canviat en moltes coses, com la informació que 

existeix avui a l’abast dels fisioterapeutes, “però per a mi, hi ha un factor que no ha 

variat: tractem persones i volem ajudar-les a millorar el màxim possible”. També és 

crítica amb algunes coses que han anat a pitjor, com la massificació i la manca de 

temps de dedicació per fer els tractaments; “les màquines ens poden ajudar, però 

mai substituir”. I recorda una màxima que li ha servit molt al llarg de tots aquests 

E
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Joaquín Fagoaga

anys: “el que fèiem l’any 1978 era aplicar el que sabíem en aquell moment i no estava 

malament... però amb les noves tècniques ho podem millorar”.

DIFICULTATS PER ALS JOVES
Els que porten poc temps a la professió, fan referència a dificultats de caire laboral, 

així, Àlex Andaluz destaca la dificultat de trobar un treball amb una organització i 

temps suficient per portar a terme correctament la feina, com també la precarietat 

laboral, fins al punt que els joves fisioterapeutes hagin de tenir tres o quatre feines 

diferents per poder completar una jornada laboral, i així també intentar arribar a 

un sou digne.

Per al Pere Bacardit, el problema inicial és la gran oferta de fisioterapeutes, que 

es combina amb una baixa demanda i l’escassa qualitat d’aquesta. “En el meu cas, 

he tingut la gran sort de poder treballar en centres on se m’ha permès realitzar 

una pràctica lliure. En canvi, tinc companys i companyes que tenen problemes 

per trobar un centre on puguin realitzar la fisioteràpia de qualitat que han après, i 

en la qual es volen especialitzar. Penso que seria interessant que es regulés i que 

el servei de fisioteràpia tingués més relació amb les habilitats que adquirim a la 

carrera. Que no en són poques”. 

I l’Arantxa Varea considera que la principal dificultat és que la majoria d’empreses 

demanen experiència prèvia, cosa inviable si un acaba de sortir de la universitat. 

“L’única experiència que pots tenir és la que hagis adquirit fent pràctiques o fent de 

voluntari en algun esdeveniment esportiu”. Afirma també que la dificultat pot variar 

en funció de l’àmbit de dedicació. “Si vols treballar a la sanitat pública, necessites 

punts a la borsa de treball. Els punts s’aconsegueixen fent formació continuada 

i treballant. En canvi, si ho vols fer en l’àmbit privat, o et demanen experiència o 

són contractes molt precaris”.

Hi ha un altre escull per als principiants que assenyala Àlex Andaluz: “el problema 

que pot arribar a suposar voler afrontar la gran quantitat d’evidència científica que 

actualment està sortint a la llum sense enfonsar-se o desanimar-se, podent pensar 

de forma equivocada que, si no s’està completament actualitzat, no es pot ser un 

bon fisioterapeuta. Això passa, ja que molts dels joves podem caure en la temptació 

Maria Teresa Greoles
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de voler estar totalment informats per saber com millorar la nostra pràctica clínica 

i fer-la encaixar amb l’última evidència i coherència biològica, i és realment difícil i 

aclaparant, però en certa manera també motivant i de gran necessitat. Aprendre a 

gestionar tota aquesta envestida científica és una tasca de gran importància que 

hem de portar a terme i no és gens fàcil”. 

Andaluz matisa que això no implica oblidar la importància d’altres factors: expe-

riència personal, evidència clínica, opinió d’experts amb anys d’experiència, tenir 

ben present el context dins la pràctica clínica, els valors i preferències del pacient 

i aplicar des d’un bon enteniment el model biopsicosocial. 

L’EXPERIÈNCIA: UN VALOR IMPORTANT
Hi ha coincidència entre els joves fisioterapeutes en considerar que els anys d’expe-

riència són un gran valor pel que fa a la pràctica clínica, habilitats de comunicació i 

tracte amb els pacients, ser més crític a l’hora de treballar, entendre la importància 

del context i habilitat de pactar objectius.

Ara bé, l’experiència no ho és tot. Per a l’Arantxa Varea, “ens hem de mantenir 

en formació constant”. Portar molts anys defensant aquesta professió, no ha de 

significar quedar-te enrere”. I el Pere Bacardit va més enllà, en afirmar que “si és 

una experiència fent una bona pràctica de la fisioteràpia i amb una actualització 

adient, serà un gran valor per a la professió. Si no és així, l’experiència no serà un 

factor massa important”. 

L’Àlex Andaluz, amb ganes d’aprofundir, assegura que, “tot i que pot ser un punt 

molt positiu, no és en cap cas suficient per a una correcta pràctica clínica si no 

s’acompanya de coneixements científics actualitzats. Si se segueix realitzant un 

tractament malgrat que, avui en dia, l’evidència ens ha demostrat que existeixen 

millors opcions, o bé es fa una educació al pacient amb uns conceptes de salut 

desfasats, el podem omplir de creences i nocebos que el portin a la cronificació. O 

que se segueixi enfocant malament el tractament de certa patologia per falta de 

coneixement actualitzat. En definitiva, si un fisioterapeuta amb anys d’experiència 

afegeix la seva actuació amb la màxima evidència científica disponible, en cap 

cas penso que s’hagi quedat enrere, sinó precisament tot el contrari. Igualment, 

Arantxa Varea Àlex Andaluz Pere Bacardit
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ELS ANYS 
D’EXPERIÈNCIA EN 
PRÀCTICA CLÍNICA 

SÓN CLAUS PER 
AL CREIXEMENT 
PROFESSIONAL

ELS GRANS ACONSELLEN ALS JOVES... 

Maria Teresa Greoles, 46 anys d’experiència: “Endavant! Fes el que t’agrada perquè 

si no hi perdràs tu i molt més els pacients! Aquesta és una feina amb la qual has de 

formar-te contínuament, i a la vegada és apassionant i gratificant... Què els podria 

dir jo als joves, si he dedicat a la fisioteràpia la meva vida laboral i moltes hores... 

i no ho canviaria per res!”.

Joaquín Fagoaga, 40 anys d’experiència: “Que siguin bones persones. La nostra 

professió és extraordinària, de les més boniques que hi ha, ja que treballem amb 

persones, en el meu cas amb els nens, amb les famílies... i els donem quelcom que 

en altres professions no els poden donar, com és l’autonomia i la capacitat d’in-

tegrar-se en la societat. També els vull dir que es formin sempre amb l’evidència 

científica: articles i bases de dades indexades, fiables. Així podran ser crítics després 

amb altres professionals que no utilitzen aquestes fonts d’informació. I ser crítics 

amb totes les tendències que hi poden haver. Només així estarem a l’alçada del que 

estan fent i com treballen altres professionals d’altres parts del món”. 

un fisioterapeuta amb pocs anys d’experiència, però amb un bon domini de la 

ciència, i amb ganes de fer les coses bé, estic convençut de què pot realitzar una 

molt bona pràctica clínica”.

EL FUTUR DE LA PROFESSIÓ A MIG-LLARG TERMINI, VIST PELS MÉS JOVES
Aquesta és la visió de la fisioteràpia que argumenta l’Àlex Andaluz quan se li demana 

com veu la professió en el futur: “Imagino una fisioteràpia ben implementada en 

la Seguretat Social, en Atenció Primària com a professionals de primera instància, 

amb un major número de fisioterapeutes i una organització que permeti fer una 

bona actuació, on, per exemple, el factor temps no sigui una gran barrera. En què 

es realitzin formacions, congressos i xerrades junt amb altres professionals de la 

salut (metges, podòlegs, psicòlegs...) per intentar acabar parlant un mateix idioma 

i poder treballar realment en equip. Evoluciona també cap a un major estudi de 

les ciències biomèdiques, on serem i tindrem fisioterapeutes cada vegada millor 

preparats”.

El Pere Bacardit creu que s’han d’impulsar canvis i esmerçar esforços per acon-

seguir que “la fisioteràpia segueixi evolucionant i es converteixi en una professió 

molt potent, que tindrà una figura vital en l’estructura interdisciplinària. En la meva 

opinió ja és així, però la societat segurament en serà més conscient i, per tant, 

milloraran les condicions. 

I, per acabar ben optimistes, l’Arantxa Varea es mostra convençuda de què “la 

fisioteràpia es farà més important, ja que la gent cada cop és més conscient de la 

seva salut i de la importància d’anar al fisioterapeuta, no només per solucionar un 

problema sinó per prevenir-lo”.
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L’IMPARABLE I CONTINU AVENÇ DE LA FORMACIÓ

Joaquín Fagoaga: “La formació ha canviat moltíssim, però encara ha de canviar 

molt més pel que fa a la metodologia de l’ensenyament, i també als continguts. 

Pot ser que quedin professors aliens a les noves orientacions de la fisioterà-

pia i que no basen prou el seu ensenyament en l’evidència científica. Cal que 

s’actualitzin”.

Maria Teresa Greoles: “Penso que actualment la formació que reben els estu-

diants és la correcta, amb algunes diferències en funció de les escoles. Tenen 

molta informació... potser tanta que no poden aprofundir i, per tant, crec que 

les bases haurien de ser molt específiques i  completes. I les pràctiques, im-

prescindible que es facin al costat de professionals amb dedicació i temps de 

seguir un procés de tractament correcte”.

Arantxa Varea: “És molt bona la formació que rebem. Tot i així, crec que en 

falta en alguns àmbits com, per exemple, el fisioterapeutes que treballen amb 

pacients crítics. També crec que hi hauria d’haver més formació els caps de 

setmana, sobretot universitària, per a la gent que treballa de dilluns a divendres”. 

Àlex Andaluz: “He tingut la sort d’estudiar en una universitat on he pogut 

créixer no només com a fisioterapeuta sinó com a persona. Penso que és de 

gran importància poder aportar als alumnes valors no només científics, sinó 

també humanístics. Crec que, ara mateix, molts professors no ho tenen fàcil, 

ja que els hi toca de ple l’envestida científica actual, que està fent evolucionar 

ràpidament el que entenem per fisioteràpia i, amb ella, la forma d’entendre i 

abordar els pacients, cosa que hauria de quedar ben reflectida a les aules. 

Penso que la informació que rebem avui en dia, de forma general, és insuficient 

en alguns àmbits com, per exemple, en biologia, fisiologia, patologia, exercici 

terapèutic, habilitats comunicatives i educatives, així com en el coneixement de 

les guies de pràctica clínica validades i referents en fisioteràpia. Tinc la sensació 

que en certs àmbits encara se li dona molta importància a realitzar formació de 

‘tècniques’, ‘mètodes’, inclús enfocaments terapèutics que, actualment, semblen 

ja no tenir massa evidència o plausibilitat biològica, en comptes de potenciar el 

coneixement profund de la biologia i entendre realment què és el que li passa al 

pacient que tenim davant i què és el que més li preocupa, i aprendre a realitzar 

correctament un bon raonament clínic per, finalment, saber què és el millor que 

podem oferir per ajudar-lo, des d’una fisioteràpia basada en l’evidència sempre 

que sigui possible”.

Pere Bacardit: “Jo diferenciaria entre la formació acadèmica de grau i la resta. 

A nivell de grau penso que rebem una formació potent, depenent de cada 

universitat. Jo he de dir que se’m va donar una molt bona base per poder co-

mençar a treballar. És molt important també l’actitud, tant del professor com 

de l’alumne. I pel que fa a la formació fora de grau, l’oferta és prou extensa i la 

dificultat es presenta en el moment de triar un curs o màster de qualitat i de 

la temàtica que t’agrada”.
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a jornada va servir perquè pacients, familiars i cuidadors poguessin escoltar 

professionals de l’Hospital de Bellvitge explicar aspectes clau del tractament 

de l’ELA, així com consultar-los els dubtes més habituals que es presenten segons 

avança la malaltia.

L’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) és una malaltia que afecta les neurones 

del cervell i de la medul·la espinal encarregades de controlar el moviment de la 

musculatura. La progressiva afectació i deterioració de les anomenades moto-

neurones fa que els missatges no arribin correctament als músculs i es produeixi 

la limitació progressiva del moviment.

Actualment no existeix una cura per a l’ELA, per la qual cosa tots els esforços 

se centren en millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen i retar-

dar, en la mesura que sigui possible, la progressiva degeneració muscular. Com 

l’ELA afecta molt sovint la capacitat ventilatòria de les persones, la fisioteràpia 

respiratòria és una de les disciplines que té el major impacte per lluitar contra 

els problemes derivats de l’afectació de la musculatura respiratòria. Sens dubte, 

la fisioteràpia és una de les disciplines actualment més anomenades per la seva 

acció en el tractament dels malalts de la Covid-19.

Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya treballem 
de manera conjunta amb entitats i col·lectius per acostar 
la professió a la societat i millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans. En el marc d’aquest compromís amb la societat, 
vam participar, el mes de febrer passat, a la jornada sobre 
l’ELA organitzada juntament amb l’associació Go2 i la Unitat 
Funcional de Motoneurona de Bellvitge.

L

LA 
FISIOTERÀPIA 
AL SERVEI 
DELS PACIENTS 
D’ELA

ELS ESFORÇOS 
ESTAN 
CENTRATS EN 
MILLORAR LA 
QUALITAT DE 
VIDA
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Com resumiries el treball de rehabilitació que duus a terme a 
l’Hospital de Bellvitge? En quina mesura beneficia la qualitat 

de vida dels pacients d’ELA?
Rebem pacients d’ELA per dos motius principalment. D’una 

banda, perquè inicien un procés de ventilació mecànica 

no invasiva i necessiten adaptació. De l’altra, a través 

dels serveis d’urgències, quan arriben a l’hospital amb 

una infecció respiratòria o una patologia de tipus pul-

monar. A partir d’aquí, apliquem tècniques per facilitar 

el drenatge de secrecions, millorar el reclutament al-

veolar, aconseguint així millorar el quadre respiratori del 

pacient. És a dir, facilitar l’aclariment mucociliar i millorar 

el reclutament alveolar són dues intervencions bàsiques 

per millorar el quadre respiratori del pacient una vegada 

aquest arriba a urgències.

Tens constància de si la resta d’hospitals també aposten per aquest 
enfocament multidisciplinari?
Bellvitge és un centre de referència pel volum de pacients que rep. 

Hem aconseguit crear un equip multidisciplinari, amb neurofisiologia, 

dietètica, pneumologia, fisioteràpia, rehabilitació, logopèdia, infermeria 

especialitzada més treball social, psicologia i teràpia ocupacional, que 

depenen directament de la Fundació Miquel Valls. En un mateix matí 

avaluen el pacient. Això és molt beneficiós ja que cal pensar que són 

pacients amb mobilitat reduïda, i d’aquesta forma s’aconsegueix eliminar 

un gran nombre de desplaçaments.

En la teva opinió, per què hi ha poca evidència científica de l’impacte 
de la fisioteràpia en les persones amb ELA?
Jo crec que, en fisioteràpia, el que falten són línies de recerca. No és 

que no sigui eficaç, sinó que, a diferència d’altres àrees de la salut 

com la medicina, no s’investiga prou. En tot cas, la fisioteràpia és molt 

efectiva i marca la diferència a molt curt termini. Des del minut zero 

aconseguim millorar la qualitat de vida d’aquests pacients. Cal pensar 

que l’ELA és una malaltia degenerativa amb una esperança de vida, en 

molts casos, inferior als cinc anys, i que la fisioteràpia és capital per a 

aquests pacients. I és molt gratificant quan un pacient et diu que gràcies 

al teu treball ha aconseguit descansar una nit.

Quin consell li donaries a un fisioterapeuta que vulgui formar-se en 
aquest camp?
Jo sempre dic que el fisioterapeuta respiratori és, primer, fisioterapeuta. 

La meva recomanació és que primer comencin a descobrir la professió 

i a treballar amb tota mena de pacients. En conèixer els pacients des 

de la base podran aplicar més endavant un abordatge més holístic i 

formar-se d’una manera més específica en aquest àmbit, mitjançant 

la pràctica clínica, així com des del vessant acadèmic realitzant algun 

màster oficial.

L’OPINIÓ DE 
LLUÍS MATEU,

fisioterapeuta 
del Servei de 
Rehabilitació 
de l’Hospital 

Universitari de 
Bellvitge 
– IDIBELL
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A la jornada, la doctora Eva Farrero, del Servei de Pneumologia de l’Hospital Uni-

versitari de Bellvitge (Barcelona) va citar un estudi elaborat amb 500 pacients 

d’ELA als Estats Units que demostra un augment de la supervivència molt signi-

ficatiu gràcies a la combinació de ventilació no invasiva i fisioteràpia. També va 

exposar que, tot i que l’evidència en fisioteràpia respiratòria no és molt àmplia, 

l’experiència clínica demostra que és clau. De fet, la fisioteràpia respiratòria és 

fonamental en les primeres fases de la malaltia i es fa imprescindible en les fases 

d’agudització de complicacions respiratòries.

Lluís Mateu, fisioterapeuta del Servei de Rehabilitació de l’Hospital Universitari 

de Bellvitge – IDIBELL, va explicar la rellevància de la fisioteràpia en la millora de 

la qualitat de vida dels pacients. Per a Mateu, un dels objectius principals de la 

fisioteràpia respiratòria és el poder facilitar el drenatge de secrecions, ja que en 

cas contrari poden arribar a produir-se quadres d’infecció respiratòria. Una de les 

bases de qualsevol tractament és analitzar el pic flux de tos del pacient, per de-

terminar si la tos és eficaç, és a dir, si aconsegueix expulsar el moc fora del pulmó. 

Amb ajuda d’una màscara unida a un “peak-flow meter” se li demana al pacient 

que tussi tan fort com pugui i s’avaluen els resultats. Es considera que per sota 

de 160 L/min, la tos no és eficaç i, per tant, necessita assistència mecànica de tos.

D’altra banda, Mateu es va referir també a pacients en els quals el problema no 

resideix tant en la musculatura sinó en la glotis, la qual cosa provoca que no 

puguin estancar bé l’aire als pulmons. La glotis és decisiva, va explicar, ja que, si 

tanca bé i estanca bé l’aire, pot ser més important per al pacient que comptar 

amb una musculatura en millor estat. 

LA FISIOTERÀPIA, CLAU PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA 
DELS MALALTS D’ELA
Diversos estudis realitzats en països com el Canadà, Alemanya, 

Anglaterra i el ja citat dels Estats Units, mostren com la 

fisioteràpia proporciona beneficis clínics en qualitat de 

vida i reducció del dolor en pacients amb ELA. 

Per aquest motiu, des del Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya s’està avançant en un projecte pilot de 

col·laboració amb l’Hospital de Bellvitge per activar 

un equip de fisioterapeutes del Col·legi i posar-lo a 

disposició de la unitat de rehabilitació de pacients 

d’ELA de l’hospital. L’objectiu és millorar la qualitat 

de vida de les persones que sofreixen la malaltia, així 

com poder recaptar evidència científica de com la fi-

sioteràpia és essencial per maximitzar la funció muscular.

EL ESTUDIS 
DEMOSTREN 
EL BENEFICI 
CLÍNIC DE LA 
FISIOTERÀPIA EN 
EL TRACTAMENT 
DE L’ELA
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QUI ÉS QUI?

QUI SOC?
Soc en Carles Fernández, fisioterapeuta, docent i investigador.

Em vaig iniciar en el món de la salut a partir de la meva curiositat sobre la Medicina 

Tradicional Xinesa, especialitat en la que em vaig formar en un grau universitari de 

la Universitat de Gales. Posteriorment, i portat per un cert sentiment d’incertesa 

sobre l’eficàcia real de les intervencions d’aquesta medicina, vaig decidir estudiar 

fisioteràpia. 

Lluny de dissipar els meus dubtes, em vaig adonar que en la pràctica clínica habi-

tual de totes les disciplines existeix cert grau d’incertesa i això em va fer interessar 

per la recerca i la investigació clínica.

QUÈ FAIG?
Soc professor de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i membre del 

grup de recerca GROW (Global Research on Well-being) de la mateixa facultat. 

També col·laboro en diversos màsters com a expert en metodologia de la recerca 

quantitativa. 

Realitzo la meva tasca investigadora sobre diversos camps de la salut tant en 

intervencions multidisciplinàries com en altres intervencions més específiques del 

camp de la fisioteràpia i l’acupuntura. 

Actualment estic finalitzant la tesi doctoral en Metodologia de la Recerca Biomè-

dica i Salut Pública.

Dins del Col·legi he estat escollit recentment coordinador de la Comissió d’Acu-

puntura.

QUÈ VULL FER?
Com a coordinador de la Comissió d’Acupuntura, vull donar a conèixer l’acupuntura 

des d’una visió científica així com la seva evidència actual. També volem donar 

suport i promoure la recerca de qualitat per a aquesta tècnica.

Carles 
Fernández 
Jané
COORDINADOR DE LA 
COMISSIÓ D’ACUPUNTURA





30

FISIOS AL MÓN

L’entrevista amb Maria Roig, nascuda fa 30 anys a Barcelona i màster 
en fisioteràpia pediàtrica i neurologia a Blanquerna, ens apropa una 
experiència molt singular que demostra que la professió pot obrir-se 
camí a tot el món. Per raons familiars, fa 26 mesos que ja viu a Dubai 
i, poc a poc, ha anat trobant el seu espai per al desenvolupament 
personal i professional. La multiculturalitat dels Emirats Àrabs Units 
li ha permès explorar la part més personal i de contacte amb el 
pacient de la fisioteràpia, un aprenentatge molt valuós que ja pensa 
com aplicar quan torni a Catalunya.

MARIA ROIG, 
FISIOTERAPEUTA A DUBAI

“En un dia normal 
puc tenir pacients de 
8 nacionalitats 
diferents”



31

uè fa una fisioterapeuta catalana a Dubai? Quant temps hi portes?
Aquesta va ser una de les preguntes que em vaig fer jo quan el meu marit 

em va proposar l’opció d’anar a viure a Dubai. Porto vivint aquí 2 anys i 4 mesos, 

el meu marit, però, aquest estiu farà 3 anys que està aquí. La raó per la qual jo 

vaig venir més tard va ser per tema de papers i traduccions, i també, perquè ens 

emportàvem la nostra gossa amb nosaltres, i el tema de vacunes i documents els 

tenen molt marcats i controlats. 

Quines són les seves tasques? Com va aparèixer l’oportunitat?
L’oportunitat va aparèixer ara fa 3 anys. Recordo que el Gerard, el meu marit, em 

va trucar explicant-me que li havien ofert aquesta posició a Dubai. Al principi em 

va costar, ja que sóc molt familiar i m’encanta Barcelona. Però després de parlar-ho 

amb vàries persones i meditar-ho bé, vam decidir fer el pas i anar a l’aventura. La 

veritat, no me’n penedeixo gens.

Per treballar a Dubai necessites una llicència del Dubai Health Authority (DHA). 

Consta de diversos documents (titulació, qualificacions, etc.) i s’ha de passar un 

examen de tota la carrera de fisioteràpia en anglès. Ah, i me n’oblidava, el Gerard, 

em va haver de firmar un document donant-me permís per treballar, temes cultu-

rals dels Emirats Àrabs...

Vaig començar treballant a una escola d’educació especial (Dubai Center for Special 

Needs), però em vaig quedar embarassada i aquí la baixa maternal és de només 

40 dies (des que t’agafes la baixa, ja sigui abans o després del part). Vaig voler 

demanar més dies per poder estar més temps amb la Mariona però, com que no 

em podien assegurar el lloc de feina, vaig decidir renunciar al contracte. Durant la 

baixa maternal que em vaig donar, em va sortir una oferta de feina a una clínica 

molt a prop de casa, amb millors condicions. Així que vaig acceptar. 

Actualment treballo a jornada partida i tinc un horari que em 

permet passar estones amb la meva filla.

Quina és la teva àrea específica de tractament?
A la clínica veig tant adults com nens. Estic més 

focalitzada en la fisioteràpia pediàtrica, es-

pecialment amb bebès. Actualment veig 

força bebès amb torticolis congènites, 

“A NIVELL 
PROFESSIONAL 
PUC SEGUIR AMB 
LA FILOSOFIA 
DE TREBALL 
QUE JA TENIA A 
BARCELONA”

Q
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problemes respiratoris i algun amb alteracions neurològiques. També tinc alguns 

nens amb escoliosi i isquiotibials curts. D’altra banda, també tracto pacients adults, 

ja tinguin alguna patologia relacionada amb la traumatologia o bé amb la neurologia.

Dintre d’aquestes àrees en les que t’has especialitzat, trobes moltes diferències 
entre els tractaments habituals? Què ha aportat la teva visió sobre la fisioteràpia 
als centres on treballes?
Sincerament, jo segueixo fent el mateix tractament que feia als centres de Barce-

lona. La clínica on treballo em dona total llibertat per formar el meu pla de tracta-

ment i de moment no m’he trobat mai amb cap inconvenient. Estic a un grup de 

fisioterapeutes pediàtrics d’arreu del món que vivim a Dubai i mensualment ens 

trobem per fer xerrades i per parlar sobre alguns temes en concret. Sempre parlem 

de casos interessants que creiem que poden ser d’interès per a tots. Per exemple, 

la fisioteràpia respiratòria no és massa coneguda aquí als Emirats, així que mica 

en mica vaig ampliant el ventall d’opcions i tècniques, i els mateixos companys 

de professió em van passant alguns casos que creuen que se’n poden beneficiar. 

L’altre dia vaig fer una xerrada explicant una mica els trets bàsics de les diferents 

tècniques de fisioteràpia respiratòria en nens amb pluridiscapacitat.

D’altra banda, ara estic coneixent altres tècniques de fisioteràpia pediàtrica com 

ara el mètode CME (Cuevas Medek Exercises), tot coneixement nou és benvingut 

i espero, en un futur, poder-lo compartir amb els meus companys de professió a 

casa. Tinc la intenció de fer algun curs per poder ampliar més coneixements sobre 

aquest mètode.

Què valores d’aquesta experiència? Com és l’adaptació a una cultura diferent? 
Teniu una comunitat pròpia, com us relacioneu socialment?
Aquesta experiència és increïble, no només professionalment sinó personalment. 

Jo soc una persona molt de casa, molt familiar. Sortir de la meva àrea de confort 

no va ser fàcil, però m’atreveixo a dir que és de les millors decisions que he pres 

mai. Un dels meus hàndicaps era l’idioma, sí que havia estudiat anglès a l’escola, 

però dubtava si el fet de parlar-lo diàriament i sobretot en l’àmbit professional em 

seria fàcil. La veritat és que estic sorpresa i cada vegada em sento més còmoda. 

Ens hem adaptat molt bé, tenim la nostra rutina i això ens ajuda molt. Hem fet un 

grup d’amics amb els quals fem força trobades. Ens agrada molt cuinar i normal-

ment ens encarreguem de fer alguna paella, truita... la veritat és que amb temes 

de menjar, com la cuina mediterrània no n’hi ha cap! Ara, però, amb la Mariona, la 

nostra filla d’un any, estem més limitats a fer coses fora de casa, estem coneixent 

altres parelles amb nens i això ens facilita una mica les rutines de cap de setmana 

(riu). En quant a la cultura, t’adaptes bé. És estrany al principi, quan estàs a un 

centre comercial i veus que hi ha les “prayer rooms” gairebé a cada cantonada, o 

quan sents les pregàries pels altaveus. És curiós de veure. 

Quines coses pots trobar a faltar i quines són les més positives i que t’agradaria 
emportar-te i aplicar-les a casa nostra?
La família per suposat. Estar lluny de casa no és fàcil. He de dir, però, que les noves 

tecnologies ajuden molt a viure el dia a dia. Utilitzem el BOTIM (aplicació semblant 

“SORTIR DE 
L’ÀREA DE 

CONFORT ET 
DONA UNA 

EXPERIÈNCIA 
MOLT VALUOSA” 
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a l’Skype) que ens permet fer videotrucades. Penso que des que estic aquí parlo 

més amb els meus pares que no pas quan estava a Barcelona. El menjar també 

es troba a faltar. A Dubai pots trobar de tot, és cert, a qualsevol època de l’any, 

ja que tot és importat... però la qualitat no és la mateixa, i això es troba a faltar. El 

temps també el trobo a faltar, aquí estem al desert, i hem arribat a veure que el 

cotxe marcava 52 graus, a l’agost. Sí que és veritat que tot està adaptat a aquestes 

temperatures, i que no pots fer massa vida al carrer, trobo a faltar poder passejar 

pels carrers de Barcelona, trobar bars i botigues... aquí has d’anar a un centre co-

mercial per poder trobar tot això.

Com a coses positives que em trobo és la gran diversitat cultural que hi ha, jo tinc 

pacients de diferents nacionalitats. Avui, per exemple, en tinc 10 i 8 d’aquests són 

de diferents països. És increïble!

Pel que fa a coses per poder aplicar, m’agradaria poder formar aquests grups de 

professionals, fer trobades mensuals i compartir casos, noves tècniques, estudis... 

penso que tot això t’ensenya més que qualsevol llibre o màster. L’experiència de 

cadascú és el que realment et fa veure les coses i poder-les aplicar en el teu dia a 

dia. Un grup de persones que es dediquen al mateix i que gaudeixen fent la seva 

feina és d’on es pot treure més aprenentatge. I si aquestes trobades les fem acom-

panyades d’algun pica-pica, sopar, etc. millor que millor (riu).

Ara mateix, com veus la fisioteràpia com a professió? 
On creus que estan els reptes de futur i on caldria 
fer més èmfasi?
Veig que la fisioteràpia està avançant molt, cada 

vegada hi ha més tècniques, més estudis... És una 

professió que engloba molts aspectes de la per-

sona en si. Jo sempre dic que darrera d’un bon 

fisioterapeuta ha d’haver-hi una persona que sap 

escoltar i  veure més enllà de la patologia. Tots 

som diferents, cada cos és diferent i cadascú viu 

el dolor d’una manera diferent. Com a fisioterapeuta 

pediàtrica, me n’he adonat o he conegut la Maria més 

creativa... i imaginativa. Amb un nen amb marxa espàs-

tica en tisores no serveix un: “camina separant les cames 5 

passes...”, però si li poses un objecte al terra simulant que és un 

volcà ple de lava i li dius que si el toca es pot cremar... segur 

que ho farà! 

Penso que els reptes ens els marquem cadascú; jo tinc els meus, i 

és poder aprendre el màxim de cada professional d’aquí, de cada 

pacient... i portar tot això cap a casa. El més important és tenir un 

bon equip interdisciplinari, poder compartir els avenços que fem, 

estudiar, buscar, provar... i un cop ens centrem en algun objectiu, fer 

el possible per aconseguir-ho, i sempre buscant la qualitat de vida del 

pacient, sigui un bebè, un nen o un adult. 

UN BON 
FISIOTERAPEUTA 
HA DE SABER 
ESCOLTAR I ANAR 
MÉS ENLLÀ DE 
LA PATOLOGIA
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SCBF

LA FISIOTERÀPIA 
A PRIMERA LÍNIA 
DE LA COVID-19
Des de la SCBF, i com agraïment i reconeixement a tots els companys i companyes que estan a 
primera línia, volem compartir amb vosaltres els titulars de les experiències que ens han fet arribar. 
Us recomanem que seguiu a les nostres xarxes socials les fotografies i textos complets que es 
publicaran progressivament.  

scfisioterapia@academia.cat@SCBF_SCientificwww.facebook.com/
societat.catalano.balear.
fisioterapia

@SCBF_SCientific
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“Fisioteràpia als domicilis per poder tractar, ajudar, acompanyar i fer costat a les perso-

nes”. Immaculada Altés, Fundació Terra Alta s.XXI. 

“Totes les categories professionals treballen conjuntament per mantenir els residents 

actius”. Laura Otero. 

“Sedestació precoç, mobilitzacions al llit, treball en bipedestació i marxa per recuperar 

la mobilitat dels pacients a planta”. 

Ana M Barrios, Hospital Sociosanitari Pere Virgili. 

“Fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i auxiliars de fisio amb ganes i fent equip!!!”. 

Pol Monné, Hospital Asepeyo Sant Cugat. 

“Després d’haver estat un mes de baixa per Covid-19 positiu reincorporats per reforçar 

la fisio”. 

Lluís Mateu i Anna Mauri, Hospital Universitari de Bellvitge. 

“La fisioteràpia respiratòria des de l’UCI, essencial per millorar el pronòstic i la qualitat 

de vida dels pacients”. 

Bernat Planes, Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

“El treball en equip, pilar fonamental per superar la pandèmia”. 

Manel Pérez i Elena Montiel, Hospital Sant Pau. 

“Fisioteràpia per poder assolir un retorn com abans possible al domicili i en les millors 

condicions”. 

Andrea Morgado, Sandra Gea, Xavier Panades, Mercè Piqueras, Ana Lobato i Albert Vi-

nalojosa, Parc de Salut Mar. 

“Las emociones son fundamentales para la recuperación de los pacientes”. 

Izaskun Montero, Hospital Clínic de Barcelona. 

“Ventilació mecànica no invasiva de manera precoç a les UCRIs per no 

col·lapsar l’UCI”. 

Immaculada Castillo, Hospital General de Granollers.

“Treball en equip per fer front a les seqüeles de la COVID”. 

Arantxa Varea i María Muñoz, Hospital Universitari Germans Trias 

i Pujol.

“Fisioteràpia unida i combativa a UCI, UCRI i planta”. 

Maria del Valle, Isa, Merche i Anna, Hospital Universitari Sagrat Cor. 

“Ajudar i donar suport a l’autonomia perquè els pacients arribin 

a trobar-se amb la família”. 

Natalia Macete.

GRÀCIES AL TREBALL 
EN EQUIP, SUPERACIÓ, 

ESFORÇ, IL·LUSIÓ 
I DEDICACIÓ QUE 

CARACTERITZA LA 
NOSTRA PROFESSIÓ, 
LA FISIOTERÀPIA NO 

DEIXARÀ D’ESTAR EN 
MOVIMENT



Gràcies
A TOTS I TOTES PER 

LA VOSTRA COL·LABORACIÓ
I DEDICACIÓ

ENS EN SORTIREM!


