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stiu. Ha arribat aquell període que fa temps que esperem amb molt desig i 

il·lusió, després de mesos de dur i intens treball com a professionals sanitaris 

que som. 

Aquest estiu està sent el més complicat que hem viscut mai. Hem patit una primavera 

convulsa, complicada, plena d’entrebancs causats per un maleït virus, que ens ha 

fet patir per la salut dels nostres i pel futur de la nostra feina. Arran de tot plegat, 

tenim el convenciment que la fisioteràpia, segurament, no tornarà a ser com l’hem 

concebut sempre. Moltes coses han canviat..., i el més significatiu encara, molts 

d’aquests canvis han vingut per quedar-se entre nosaltres.

La distància de seguretat, les mesures de prevenció de contagis, l’atenció personalit-

zada als pacients, l’abordatge específic de pacients amb afectació per la Còvid-19... 

Tot això, ha fet variar completament la forma d’atendre als pacients, més encara si 

tenim en compte que la nostra professió és principalment de contacte estret amb 

el pacient;  per explorar, per mobilitzar, per aplicar gran part de les tècniques de 

l’arsenal terapèutic del que disposem. 

Aquesta situació viscuda ha servit per a adonar-nos també de la importància 

d’uns dels paradigmes de la fisioteràpia; i aquest no és un altre que el de la qua-

litat assistencial. No cal recordar quines han estat les mesures establertes per les 

diferents autoritats sanitàries. Haver de garantir la distància de seguretat, atendre 

de forma individualitzada els pacients, haver d’invertir temps en la higiene dels 

espais i material... etc, ha suposat un gran esforç d’adaptació, i també ha permès, 

en moltes ocasions, poder atendre als pacients en unes condicions òptimes pel 

que fa al temps de dedicació. Del resultat evolutiu del pacient, invertint el temps 

del que en situacions habituals no es disposa, se’n despendrà la millora que suposa 

poder tractar els nostres pacients amb qualitat assistencial, i que hauria de ser la 

manera de tractar sempre als nostres pacients.

Queda molt camí per recórrer com a col·lectiu, hem de seguir millorant, però no 

hem de renunciar a vetllar per una fisioteràpia de qualitat a cadascun dels nostres 

pacients, per molt que en ocasions les infraestructures d’atenció sanitària no ho 

permetin. Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya seguirem lluitant per 

aconseguir-ho.

M’agradaria acabar aquesta editorial valorant l’esforç que tots els fisioterapeutes 

han realitzat durant aquests darrers mesos de dificultats, en especial als que han 

estat a primera línia d’atenció als pacients afectats per la Covid-19. Ara és hora 

doncs, aquells que puguem, de gaudir del nostre temps, de gaudir dels nostres, de 

descansar, de recuperar l’energia gastada durant aquest temps de dificultat, per 

afrontar els reptes que arribaran, i que, de ben segur, superarem com hem fet fins 

ara, des de la professionalitat i els valors de vocació i servei que ens caracteritzen.

Bon estiu a tothom.

OPINIÓ

EFISIOTERÀPIA 
DE QUALITAT

Dani Freixes
Vocal
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Durant aquests mesos hem sigut més conscients que mai, com a 
societat i com a persones, que la vida pot fer un gir en el moment que 
menys ens ho esperem. A principis de març era difícil d’imaginar que 
la pandèmia podia evolucionar de la manera que ho ha fet i, a partir 
d’aquí, tothom ha buscat el millor encaix possible per tal d’adequar-
se a la nova realitat. 

INNOVACIÓ 
I CAPACITAT 
D’ADAPTACIÓ

i algú sap de canvis i de problemàtiques que poden venir de forma sobtada és 

Josep Cañellas, propietari de l’autoescola per a discapacitats, Discae. Cañellas 

ha dedicat tota la seva vida professional a l’autoescola, com diu ell mateix, “m’agra-

da ensenyar a conduir, no només a aprovar un examen”. El seu enfocament sobre 

la vida i la professió va canviar quan, per una malaltia al nucli familiar, coneix de 

primera mà el món de les persones discapacitades. Aquest gir sobtat, en comptes 

d’enfonsar-lo, li fa repensar la seva professió i decideix especialitzar-se en classes 

de conducció per a persones discapacitades. 

Cañellas coneix nombrosos fisioterapeutes ja que són uns prescriptors impres-

cindibles per a la seva autoescola. Molta gent, quan s’enfronta a una situació de 

malaltia o accident que li fa perdre mobilitat, pensa que ja no podrà conduir més. 

“No és ni molt menys així”, ens assegura Cañellas, “perquè els vehicles tenen molta 

capacitat d’adaptació i el que cal és reaprendre a conduir”. A Discae l’acompanya-

ment als alumnes és integral ja que, per la seva experiència, els assessora també 

en tots aquells tràmits necessaris relacionats tant amb el tràfic com amb la salut. 

Segons Cañellas “és important que els fisioterapeutes que treballen més vinculats 

amb aquest tipus de persones, sàpiguen que existeix aquesta possibilitat de conduir 

que els fa reduir el grau de dependència, facilitant, per exemple, accedir a llocs de 

treball on no arriba el transport públic”. El treball amb persones discapacitades 

és, per a Cañellas, “quelcom que té moltes recompenses emocionals i serveix per 

visibilitzar un col·lectiu donant-li eines per millorar la seva qualitat de vida”. Una de 

les persones que ha passat per la seva autoescola és l’exmotociclista Isidre Esteve 

qui, després de la greu lesió que el va deixar paraplègic, va poder reaprendre a 

conduir i, fins i tot, va tornar a competir al Rally Dakar conduint un cotxe alguns 

anys després. 

S
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LA VISIÓ D’HELENA MARÍN 
Un altre cas que demostra com les dificultats es poden superar és el de 

l’Helena Marín, fisioterapeuta col·legiada 6.337. Marín és una fisioterapeuta 

invident que, abans de la pandèmia, estava exercint com a fisioterapeuta d’un 

centre de dia a Sitges, fent sessions individuals i grupals per a les diferents 

tipologies d’usuaris.

A partir del 12 de març, Marín va readaptar la seva activitat per fer-la de 

manera telemàtica, com li va passar a un percentatge molt nombrós de tot 

el col·lectiu. Durant les primeres setmanes, “els vídeos fets d’una manera 

casolana van despertar l’interès dels meus pacients però ara ens trobem que 

comencem una nova etapa i ens falten recursos per poder desenvolupar la 

nostra feina amb la màxima seguretat”. 

A l’hora de pensar la represa d’activitat al centre tancat durant la pan-

dèmia, Helena Marín ha optat per mantenir l’activitat via telemàtica 

per reduir els riscos entre gent gran. L’Helena és una fisioterapeuta 

invident que està molt acostumada a fer ús de la tecnologia en 

el seu dia a dia. “Com hi estic molt acostumada, vaig pensar fer 

servir Whatsapp, YouTube i recursos tecnològics per apropar-me 

als pacients de forma senzilla ja que tots tenen teleassistència 

o un familiar amb un smartphone que permet la interacció de 

manera còmoda i segura”. Aquesta és una manera de treballar 

que l’Helena ja estava desenvolupant des de l’últim any. 

Quan Marín va entendre la dimensió de la pandèmia va decidir im-

pulsar aquells aspectes de la fisioteràpia que es podien dur a terme 

de manera telemàtica, en concret, “la prevenció i promoció de la salut i 

l’acompanyament en valors psicosocials de la persona, dues assignatures 

enriquidores que vaig fer a la carrera però que semblava tenien poca pràc-

tica. Els gestos senzills ens poden fer pensar en el nostre tractament de 

fisioteràpia i és quelcom important”. 

Per a Marín, “ara és el moment de la fisioteràpia a Catalunya per millo-

rar la seva implantació, especialment els professionals que estem 

a hospitals, residències i centres de dia”. Ara és el moment 

també “d’aprofitar les ajudes per ampliar la nostra formació 

de manera continuada i, per suposat, formar part de les 

necessitats de la societat, amb una visió solidària de la 

nostra activitat. Hem de superar el tràngol econòmic que 

és la conseqüència més clara de l’emergència sanitària. 

També espero que en aquesta nova etapa no faci tanta 

falta haver de marxar fora per fer fisioteràpia i que estigui 

més integrada en el nostre sistema de salut. És el nostre 

moment, ara o mai”. 

L’APLICACIÓ DE 
LA TECNOLOGIA 
HA DONAT 
NOVES 
OPORTUNITATS 
A LA 
PROFESSIÓ



7

INNOVACIÓ I ADAPTACIÓ
Un altre exemple de com la fisioteràpia pot adaptar-se a la nova rea-

litat és el de Marta García i l’Elena Damián, ambdues fisioterapeutes i 

sòcies al centre Nens i Adults ubicat a Sabadell. Quan van entendre 

que les conseqüències de l’emergència sanitària podien anar per 

llarg, van potenciar els serveis a partir de les noves tecnologies i les 

xarxes socials. D’aquesta manera van poder mantenir un cert nivell 

d’ingressos i també el contacte amb els seus pacients. Elles mateixes 

van aprofitar l’aturada per formar-se en màrqueting digital i van fer una 

aposta decidida per les diferents xarxes socials com Instagram i Tik Tok, 

on poden connectar amb els seus públics i clients habituals. El consultori 

online que han obert els ha permès ampliar la xarxa de contactes molt més 

enllà de Sabadell i ara tenen consultes que els hi arriben d’altres països. 

En definitiva, una situació com l’actual serveix també per repensar sobre la nostra 

pròpia feina i visions personals. Aquests exemples demostren que les dificultats po-

den superar-se amb una bona dosi de innovació, capacitat de treball i visió de futur. 



8

ACTUALITAT
CORONAVIRUS

88

“És més 
important que 

mai ser prudents 
perquè el virus 

segueix circulant”
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a unes setmanes vostè signava un article a El Periódico on recordava que la 
pandèmia no havia acabat. Creu que ens estem relaxant a l’hora d’aixecar 

les restriccions?
Sí. El desconfinament s’ha iniciat sobretot per motius econòmics: no es podia tenir 

paralitzada Europa gaire temps més. Però el virus encara està circulant. Això fa 

que estiguem en una situació especialment perillosa, per tant és més important 

que mai transmetre la idea de prudència. En canvi, la gent s’està relaxant molt.

Vostè va escriure fa 10 anys un llibre que ara sembla clarament premonitori “Les 
grans epidèmies modernes”. En ell era crític respecte a la manca d’atenció per 
part dels governs. Creu que això pot canviar després de la Covid-19? O, com diu 
a la primera frase del seu llibre, “no aprenem”?
M’agradaria pensar que aquesta vegada sí que haurem après la lliçó, però no estic 

segur que sigui així. S’han fet moltes coses malament, en molts àmbits, i caldrà fer 

autocrítica. A veure si en som capaços.

En aquesta crisi, quin horitzó temporal creu que és el més factible de cara a 
trobar una vacuna o un tractament efectiu? Quin és el seu pronòstic respecte a 
la lluita contra aquest virus?
Estem anant molt més ràpid del que em pensava. Realment s’hi ha invertit esforços i 

diners com mai abans s’havia vist. És molt possible que abans d’acabar l’any alguna 

vacuna hagi passat totes les proves, i de cara a principis del 2021 es pugui donar 

massivament. Si tot va bé, hauríem de poder vacunar bona part de la població al 

llarg de l’any que ve, i acabar el 2021 amb una immunitat de grup prou decent per 

evitar que continuï la pandèmia. Llavors el virus només donarà brots aïllats o es 

SALVADOR 
MACIP

F

Salvador Macip (Blanes, 1970) és llicenciat en Medicina i Cirurgia i 
doctor en Genètica Molecular i Fisiologia Humana per la Universitat 
de Barcelona. Va passar nou anys a l’Hospital Mount Sinai de Nova 
York, on va estudiar el funcionament del sistema immunitari i les 
infeccions i va col·laborar amb els viròlegs que van descobrir les 
bases genètiques dels virus de les pandèmies de grip de 1918 i 2009. 
Ara, amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, reedita el seu llibre, 
ja publicat el 2009, “Les grans pandèmies modernes”. Actualment 
investiga el càncer i l’envelliment al Departament de Biologia 
Molecular i Cel·lular de la Universitat de Leicester, al Regne Unit.

ENTREVISTA A L’INVESTIGADOR

ES MOLT 
POSSIBLE QUE 
HI HAGI UNA 
VACUNA ABANS 
D’ACABAR 
L’ANY
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convertirà en un coronavirus com els altres, que dona refredats i poca cosa més. 

Però, és clar, sempre hi ha coses que poden anar malament...

Vostè acostuma a recordar que la millor opció per lluitar contra les pandèmies 
és ser didàctic. Com es trasllada aquesta idea a fets concrets? Com faria que la 
societat estigués millor preparada?
Caldria començar explicant millor la ciència a les escoles. Però no només dades, 

sinó ensenyar el raonament científic i la importància de la ciència en el món modern. 

Això permetria que la propera generació entengués millor els problemes relacionats 

amb la ciència i com es poden solucionar. En paral·lel, hem de fer més divulgació 

i donar més rellevància a la ciència als mitjans, perquè no es vegi com una cosa 

complicada i només per a experts, sinó necessària i assequible.

A part d’aquesta vessant didàctica, sembla clar que només la ciència i la investi-
gació ens pot ajudar a preveure i estar preparats per a futures pandèmies. Com 
es pot capgirar el dèficit investigador a Catalunya, per exemple?
Això és difícil, perquè la major part dels diners de recerca depèn dels pressupostos 

de l’estat espanyol, que destina a ciència una quantitat ridícula comparada amb els 

països punters d’Europa. Cal que els polítics entenguin la importància de la ciència, 

i això comença amb la pressió popular, perquè els polítics no faran res que no els 

reporti vots. I aquí tornem a estar al punt de partida. És un cercle viciós que hem 

de trencar com abans millor.

En aquest sentit, vostè ha treballat a Nova York (Mount Sinai) i ara al Regne 
Unit (Leicester). No es planteja tornar a Catalunya? Quines haurien de ser les 
condicions perquè això pugui passar?
Sí, és clar que m’agradaria tornar. El problema és tenir un pressupost prou estable 

per mantenir un grup de recerca de la mida del que tinc ara, que per als estàndards 

britànics és mitjà, però per als nostres és gran. L’ecosistema de recerca a Espanya 

és de molta qualitat però petit, i fa que els grups petits, mitjans i emergents tinguin 

problemes per sobreviure, perquè els establerts s’emporten la major part dels recursos.

Aquesta ha estat una pandèmia provocada per un coronavirus. Quina pot ser la 
pròxima pandèmia? On estan amagats els pròxims perills?

Si preguntes a un viròleg, el més possible és que aposti pel virus de la grip, que 

és sempre el que fa més por, per com canvia constantment. Ja ha donat 

altres pandèmies abans, i segur que un moment o altre en donarà una 

altra. Però la Covid-19 demostra que no hi ha res segur. Abans de la 

SARS, poca gent pensava que els coronavirus podrien donar tants 

problemes.

Vostè, a part de metge i investigador, és una ment inquieta que l’ha 
portat també a escriure diversos llibres. Què li aporta l’escriptura 

a la seva vida personal i professional?
Escriure per a mi és una necessitat. Sempre ho he fet, des de petit, i 

no m’imagino deixar-ho. Independentment de quantes hores dediqui a 

cada cosa, jo em considero tant escriptor com científic. Totes dues coses 

són part de la meva personalitat i defineixen com veig el món.

L’ECOSISTEMA 
DE RECERCA 
A ESPANYA 
ÉS DE MOLTA 
QUALITAT 
PERÒ PETIT
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En quins projectes d’investigació es troba centrat ara mateix? En què consisteixen?
Sobretot investiguem nous tractaments contra el càncer (tractaments personalitzats 

o combinacions que permetin superar els rebrots que apareixen moltes vegades) 

i les bases de l’envelliment. Estem entenent per què envellim a nivell molecular i 

cel·lular, i ja estem provant fàrmacs que “desconnecten” els processos relacionats 

amb la degeneració que veiem amb el pas del temps. En ratolins funcionen, però 

encara hem de veure què passarà en humans.

L’àmbit de la fisioteràpia ha cobrat molt protagonisme pel seu paper en el trac-
tament de malalts greus de la Covid-19 i les seves seqüeles. Com veu la professió 
i com creu que podria evolucionar en el futur?
Crec que pot ser molt important. No sabem encara quines conseqüències a llarg 

termini pot tenir la Covid-19, però sembla que seran freqüents i diverses. Hi haurà 

un munt de persones que requeriran assistència i caldrà donar-los aquest suport 

personalitzat. I relacionat amb el tema de l’envelliment que dèiem abans, l’espe-

rança de vida continua augmentant, i ho farà encara més si aconseguim frenar 

parts del procés. Aquí és on la fisioteràpia pot jugar un paper més rellevant, perquè 

cada cop hi haurà més gent que necessitarà tractament pels problemes de salut 

derivats de l’edat.
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El confinament a què ens hem vist sotmesos els últims mesos ha 
provocat que molts usuaris dels centres de fisioteràpia ens trobessin 
a faltar. Tant aquells que s’han vist privats de les seves sessions 
habituals, com els que han desenvolupat noves molèsties a causa 
del sedentarisme o d’haver teletreballat potser no en les millors 
condicions, han esperat pacientment que els centres obrissin les 
portes de nou.

P

INCENTIVEM LA 
TORNADA ALS 
CENTRES 
DE FISIOTERÀPIA

er això, des del Col·legi de Fisioteràpies de Catalunya hem desenvolupat una 

intensa tasca de comunicació per tal d’informar a la societat de la reobertura 

dels centres i incentivar el retorn de l’activitat.

El nostre degà va participar en dues entrevistes al Telenotícies i al programa Planta 
Baixa de TV3 per explicar com es preparaven els centres per atendre pacients amb 

les màximes mesures d’higiene i seguretat. 
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CAMPANYES PUBLICITÀRIES
Amb l’objectiu d’incentivar el retorn als centres de fisioteràpia hem posat en 

marxa dues campanyes publicitàries. D’una banda, la campanya a les xarxes 

socials #jotriofisioterapia, amb la qual hem volgut enviar un primer missatge 

positiu a la societat i cridar l’atenció sobre la reobertura de centres al públic. 

Per aquest motiu vam crear una acció a les xarxes en què van sortejar-se 100 

vals de 50 euros per assistir a un centre de fisioteràpia. Els participants havien 

d’explicar mitjançant l’hashtag #jotriofisioterapia per què havien trobat a faltar 

el seu centre de fisioteràpia durant els mesos de confinament.

Així mateix, hem llançat la campanya institucional “La fisioteràpia et dóna l’aire 
que necessites”. Aquesta campanya, llançada a través dels canals del Col·legi, 

que es completa amb insercions en premsa escrita i campanya en ràdio, pre-

tén posar el focus en la intensa tasca que han dut a terme els fisioterapeutes 

durant el confinament.

També hem participat amb entrevistes destacades a El Nacional i al Diari de 
Girona així com en el programa Julia en la Onda d’Onda Cero, en les quals 

hem reivindicat la importància de la nostra professió a l’hora de fer front a la 

pandèmia i la necessitat d’acudir als centres de fisioteràpia.
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AGRAÏMENT AL PERSONAL SANITARI
Atès el gran esforç realitzat pel personal sanitari durant la pandèmia, són moltes 

les organitzacions que estan tenint una deferència i ofereixen promocions i des-

comptes als professionals d’hospitals i residències que han estat en primera línia 

sense descans.

A continuació fem un breu resum d’algunes activitats que poden ser interessants 

per al nostre col·lectiu:

 Visitar la Sagrada Família gratuïtament al juliol
La Sagrada Família, per tal de retre un homenatge al col·lectiu dels sanitaris que 

han estat al peu del canó durant la pandèmia de la Covid-19, va oferir a fisiotera-

peutes d’UCIs, companys i companyes que han estat assistint la nostra gent gran 

a les residències i fisioterapeutes de l’àmbit respiratori, 320 entrades per tal de 

visitar el temple de manera gratuïta i exclusiva durant dos caps de setmana del 

mes de juliol.

 Oferta habitació doble a Paradores 
Paradores vol agrair a tot el personal sanitari l’esforç realitzat per controlar la 

pandèmia i ha posat a la seva disposició una oferta exclusiva amb habitacions a 

75 €. L’oferta inclou allotjament i esmorzar per dues persones en habitació doble 

estàndard, i dura fins al 29 de desembre. Qualsevol professional que treballi en 

un centre sanitari podrà acollir-se a aquesta promoció. Més informació en aquest 

enllaç: https://empresa.parador.es/noticia/paradores-agradece-la-labor-de-to-
do-el-personal-sanitario-con-una-oferta-unica/

 50.000 vols gratuïts amb Iberia i Vueling
Iberia i Vueling també van retre un homenatge al personal sanitari i van regalar 

vols per viatjar, fins al 30 de setembre, a qualsevol destinació d’Espanya i la resta 

d’Europa, operada per alguna de les aerolínies del grup. Els 50.000 vols es van 

esgotar ràpidament.  

CONSELLS A LA SOCIETAT
Finalment, destacar la tasca de comunicació del Col·legi compartint consells i 

recomanacions de salut amb la població en general, a través dels canals propis i 

en mitjans de comunicació.

LA FISIOTERÀPIA, AL NIVELL QUE ES MEREIX
Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya hem mantingut un diàleg molt 

constructiu amb la Direcció General de Professions Sanitàries del Departament de 

Salut per aconseguir que la fisioteràpia estigui inclosa en les retribucions extraor-

dinàries per als professionals sanitaris que han estat a primera línia d’actuació durant 

la crisi sanitària de la Covid-19. La versió definitiva del Decret-Llei es publicarà en 

les properes setmanes.

 

https://empresa.parador.es/noticia/paradores-agradece-la-labor-de-todo-el-personal-sanitario-con-una-oferta-unica/
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er obtenir el segell cal fer un seminari de formació on s’expliquen les principals 

mesures que cal respectar per garantir la higiene i seguretat del centre de 

fisioteràpia. Us recordem que el document, penjat a la nostra pàgina web: https://

www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus/centres, explica les mesures preventives 

per tractar pacients sense simptomatologia de Covid-19. 

Cal tenir present que tot el material que sigui d’un sol ús s’haurà de llençar al con-

tenidor i ser tractat a part de la resta de residus.

La correcta col·locació i retirada de l’EPI és fonamental per evitar possibles vies 

d’entrada de l’agent biològic, contacte amb zones contaminades i/o dispersió de 

l’agent infecciós.

Cal realitzar un petit qüestionari referent al seu estat de salut dels darrers dies. 

Davant de qualsevol indicador de simptomatologia Covid, cal derivar al CAP per-

què en faci la valoració/diagnòstic i adoptar les mesures de protecció específiques 

que s’escaiguin.

P

NOUS PROTOCOLS 
SANITARIS
La nova realitat ens obliga a extremar les mesures de seguretat als 
espais tancats. Per això, des de el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya hem definit una sèrie de mesures i protocols de seguretat 
per fer front a la nova normalitat. I per informar a la població hem 
decidit posar a disposició dels col·legiats i col·legiades el nou segell 
d’Espai Sanitari Garantit.

LA NOVA REALITAT 
OBLIGA A 
EXTREMAR 
LES MESURES DE 
PREVENCIÓ

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/CFC/informacio_mesures_preventives_contagi_covid-19_cat.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/CFC/informacio_mesures_preventives_contagi_covid-19_cat.pdf
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L’EXPERIÈNCIA 
EN PRIMERA LÍNIA
Durant la pandèmia hem vist com el nostre 
col·lectiu ha treballat colze amb colze en equips 
multidisciplinaris per tal de fer tractaments tant amb 
malalts en estat greu o crític com amb els  que han 
superat la malaltia però que encara els espera un 
llarg procés de recuperació. També a les residències 
han estat en contacte directe amb els malalts. 
En aquest sentit, recuperem aquí el testimoni 
de 4 fisioterapeutes: Aïda Martínez (Consorci 
Sanitari del Maresme), Michael Berenguer 
(Centre Geriàtric Lleida), Maria Maly (Hospital 
de Palamós) i Maria Llaberia (Hospital 
Germans Trias i Pujol, Badalona).



17



18

ACTUALITAT
CORONAVIRUS

erenguer ha viscut la pandèmia per fases. “Al principi amb estupefacció 

perquè no sabíem ben bé què estava passant, però de seguida vaig com-

prendre que com a professional sanitari recauria responsabilitat sobre mi. Per 

tant, des del començament he intentat veure que en aquests moments la gent 

ens necessitava més que mai i tocava donar el màxim”, assegura Berenguer, fisio-

terapeuta col·legiat número 12.798. Una de les meves feines és amb el col·lectiu 

més vulnerable i va ser primordial protegir-los des d’un primer moment. Per això 

va sorgir la idea de confinar-nos dintre del centre ben aviat. De fet, vam ser la 

primera residència d’Espanya a fer-ho. D’alguna manera, aquests últims dies estic 

resignat per veure que no tothom està conscienciat amb el que ha estat i encara 

és una pandèmia mundial”. 

A l’Hospital de Palamós, Maria Maly recorda que “va haver-se de reestructurar 

l’equip de treball per donar resposta als malalts de Covid-19. Malgrat que no vaig 

tenir por, sí vaig tenir molt respecte per les mesures sanitàries, especialment l’aï-

llament social. Havia d’extremar la cura en el meu àmbit i, a la vegada, vaig sentir 

que teníem moltes ganes de poder aportar el nostre granet de sorra”. 

En una línia similar s’expressa Maria Llaberia, de l’Hospital Germans Trias i Pujol 

(Can Ruti), col·legiada número 3844, qui insisteix que “com a supervisora del 

servei de rehabilitació ha estat una situació complexa de gestionar i d’organitzar. 

Hi havia molts canvis organitzatius constantment, canvis en els plans de contin-

gència, sense recomanacions clares sobre els tractaments que havíem de fer en 

els pacients Covid, professionals confinats als domicilis i molta incertesa i angoixa 

de la situació que estàvem vivint”.

Aïda Martínez, fisioterapeuta al Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Ma-

taró), ha viscut la situació “amb una barreja de sentiments, primer de tot amb 

incertesa i por. Després amb el coneixement de què era allò que es començava a 

BLA FISOTERÀPIA 
HA FORMAT PART 

DELS EQUIPS 
MULTIDISCIPLINARS 

HOSPITALARIS 
PER FER FRONT 
A LA PANDÈMIA

1 2
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fer a altres hospitals, i que era el que ens deia la bibliografia que podíem aportar 

per part de la fisioteràpia. Em vaig adaptar a la nova situació i vaig treballar amb 

normalitat tot i les incomoditats que comporta treballar amb els equips d’aïllament.

La col·legiada número 1.901 destaca que “ho he viscut amb un distanciament 

inevitable de cara al pacient, amb una falta de contacte físic, però intentant 

apropar-m’hi d’altres maneres i donant tot el suport que requerien, ja que estaven 

molt sols”. Segons Martínez, la responsabilitat enfront a aquests malalts ha estat 

la mateixa que amb qualsevol altre pacient d’UCI previ a la Covid, però potser 

amb un suport emocional superior als altres.

EL PAPER DE LA FISIOTERÀPIA A PARTIR D’ARA
Per a Berenguer, la fisioteràpia ha demostrat ésser indispensable en el sistema 

sanitari perquè és una professió sanitària de cap a peus. “Crec que els fisioterapeu-

tes respiratoris han estat i són indispensables per tractar les seqüeles pulmonars 

i d’altres sistèmiques derivades. I d’altra banda, els pacients postCovid han de fer, 

en molts casos, una rehabilitació per recuperar la funcionalitat ja que el virus deixa 

seqüeles a nivell neuromuscular i neurològic”. Berenguer insisteix en què se sent 

orgullós del col·lectiu de fisioterapeutes i dels professionals sanitaris en general.

En l’àmbit hospitalari, Llaberia ens reconeix que “en aquesta pandèmia s’ha fet 

palesa la importància del fisioterapeuta per tal de poder rehabilitar aquest tipus 

de pacient, un pacient molt miopàtic i amb importants dèficits respiratoris. Ha 

estat clau el treball multidisciplinari en els equips, i la figura del fisioterapeuta 

s’ha fet imprescindible en les unitats de crítics i hospitalització per rehabilitar 

aquests pacients”. 

Maria Maly, col·legida número 7.008, considera que “la fisioteràpia és fonamental 

perquè la malaltia afecta a respiratori i motricitat. Les seqüeles d’estar en una 

1   Consorci Sanitari del 
Maresme: Aïda Martínez

2   Hospital de Palamós: Maria 

Maly

3   Centre Geriàtric Lleida: 
Michael Berenguer

4  Hospital Germans Trias i 
Pujol: Maria Llaberia

3 4
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habitació de reduïdes dimensions fa que sigui fonamental la nostra acció”. 

Aïda Martínez considera que “la fisioteràpia durant la pandèmia ha ajudat a la 

recuperació més precoç dels malalts. Durant els propers mesos serà bàsica per 

ajudar a recuperar la capacitat funcional que tenien previ a la Covid-19. Tot això 

amb un programa d’exercicis adequat a cada pacient. Al nostre hospital hem ini-

ciat un programa d’entrenament funcional telemàtic per als pacients postCovid”.

 

CALEN MÉS RECURSOS ECONÒMICS I HUMANS
Berenguer creu “que són primordials més recursos tant humans com de material, 

però no només ara, calen sempre. Aquesta situació ens ha fet veure que potser 

necessitem més professionals en diferents àrees assistencials on hi tenen molta 

cabuda, com els fisioterapeutes respiratoris, per exemple, però també a nivell 

general. També crec que és important conscienciar més la població sobre la res-

ponsabilitat que cada ciutadà té en aquesta situació que vivim”.

Maly coincideix en què “també s’hauria de prioritzar la tasca dels fisioterapeutes, 

com els respiratoris, per crear una nova àrea que cobreixi les noves necessitats”. 

Per la seva banda, Martínez pensa que tot passa per “recursos econòmics, per 

invertir en investigació, en personal format i especialitzat, i en material d’aïllament 

per a la protecció de les persones que estem en contacte directe amb malalts”. 

En termes similars, Llaberia recorda que “la crisi de la Covid-19 ens ha agafat una 

mica per sorpresa. El que podem fer és estar millor preparats per a una segona 

ona de contagi. Disposar de suficients mitjans, tant de recursos materials com 

de professionals, que ens permeti no haver d’aturar l’altra activitat sanitària”.

 

UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA
Maria Llaberia recorda emocionada “el cas d’una fisioterapeuta del servei, el pare 

de la qual va estar ingressat a l’hospital per Covid i va empitjorar fins acabar a 

la unitat de crítics. Una situació que a tots els companys ens va fer adonar que 

molts d’aquells pacients podien ser familiars nostres. Va ser molt emotiu el dia 

que li van donar l’alta, perquè va ser la mateixa filla qui el va acompanyar enmig 

de tots els aplaudiments de suport dels companys de l’hospital. Era el resultat 

d’una feina ben feta i una gran alegria que el pare pogués haver estat rehabilitat 

per la seva filla. 

Estem vivint un moment històric i en això també van coincidir els i les fisiotera-

peutes entrevistades. Berenguer, per exemple, recordava “moltes anècdotes dels 

dies de confinament a la feina. Al final em quedo amb l’estima que la gent ens ha 

fet arribar per la labor que hem fet. Una cosa que sempre recordaré és que quan 

jo feia esport al jardí del centre, els avis m’animaven i comptaven les repeticions 

dels exercicis que feia. També m’agradaria destacar l’aprenentatge personal de 

l’experiència. Al final valores coses que potser no tenies tant en compte, com la 

feina de les auxiliars de geriatria. Sens dubte mai oblidaré aquests mesos”.

Per a Maly, un dels records més forts “és la seva imatge absolutament amarada 

de suor després de les dures hores de feina amb tot el material de protecció en 

un dia a l’hospital. Esperem que a partir d’ara s’anticipi la preparació de proto-

CAL APORTAR 
RECURSOS AL 

SISTEMA DE SALUT 
PER GARANTIR 
LES RESPOSTES 
ALS REBROTS O 
NOVES ONADES 

DE CONTAGI
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cols, que han demostrat la seva  importància, per poder fer front a emergències. 

Amb aquestes instruccions s’eviten situacions innecessàries d’estrès més enllà 

de l’inevitable”. 

En parlar de les emocions viscudes, Martínez apunta que “hem viscut situacions 

angoixants o que toquen l’estat emocional. Per exemple, una senyora ingressada 

a l’UCI em demanava per l’estat de salut del seu marit, que també estava ingres-

sat i jo sabia que havia perdut la vida i no podia donar resposta a la pacient. És 

el metge qui ha d’informar, i jo no podia donar contestació. Li vaig comentar 

que quan entrés el metge, li preguntés a ell, però vaig estar trista perquè és una 

situació molt dura i estan molt sols”.

Totes aquestes històries i reflexions són comunes a la majoria dels fisioterapeutes 

que han viscut, en primera línia, una pandèmia que ens ha agafat per sorpresa, 

però que ara ja forma part de la realitat sanitària del país i a la que cal donar 

resposta amb recursos de tot tipus i amb una bona coordinació entre tots els 

professionals sanitaris, entre ells, el nostre col·lectiu. 
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L’entrevistada d’aquest número, Xantal Rovira, va estudiar 
fisioteràpia a la Blanquerna gairebé amb 30 anys. Anteriorment, 
havia estudiat INEFC i treballat en el món de l’educació física. 
Aquesta combinació, bastant freqüent entre els estudiants, li ha 
servit per poder tenir un ventall d’exercicis en la rehabilitació 
del pacient, de més passiu a actiu. Després de passar per Mèxic, 
Nicaragua i Martinica, actualment està treballant a la regió de Nova 
Aquitània a França, en un centre molt ben equipat situat en un 
entorn plenament rural.

XANTAL ROVIRA, 
FISIOTERAPEUTES AL MÓN

“Per treballar 
fora s’ha d’estar 

oberta als canvis i a 
acceptar imprevistos”
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n quins llocs ha exercit la fisioteràpia, fins ara, fora de Catalunya?
Durant els estudis de fisioteràpia vaig tenir l’oportunitat d’anar a Nicaragua 

amb un grup multidisciplinari de cooperació. També vaig poder realitzar les últi-

mes pràctiques a Puebla, Mèxic. Uns anys més tard d’haver acabat la carrera, vaig 

animar-me per treballar a França.

Quines han estat les raons que la van portar a fer les maletes?
El gust per viatjar és un ingredient obligatori per voler marxar. Tot i així, no és el 

mateix viatjar per plaer que per treball, i menys, per viure-hi una temporada. Crec 

que has d’estar fort emocionalment, motivat i tenir una situació personal idònia 

per deixar la vida que un té i començar-ne una de nova, encara que sigui per poc 

temps. La gent que decideix marxar ha d’estar oberta a tots els canvis i predispo-

sada a acceptar imprevistos.

Quina experiència ha suposat treballar en un lloc com l’illa Martinica, territori 
francès però situada al mar Carib? Quant temps va ser-hi?
Sempre he dit que la Martinica té dues cares, en tots els sentits. Et dona el que 

vols, però t’enfronta amb les teves pors i punts febles. És el Carib però amb carisma 

francès. Una barreja peculiar.

Martinica va ser la meva primera experiència a França. 

Allà, vaig fer les pràctiques per obtenir l’equivalència 

i després vaig continuar treballant com a ‘libéral’ 

(autònoma) en diferents períodes, alternant visites 

a Catalunya i un viatge. En total vaig ser-hi un 

any i mig o dos. Normalment, la gent comença 

treballant en termes perquè és més fàcil a nivell 

d’instal·lació, gestions i exigència de la llengua. 

Jo vaig anar directa a l’aventura i me n’he sortit, 

amb l’ajuda de gent que se’t presenta pel camí. 

Martinica m’ha ofert l’oportunitat de sortir de la 

zona de confort, de veure d’una altra manera la vida 

laboral i també conèixer gent nova, entre ells, la meva 

parella i pare de la meva filla. Així que puc dir que 

l’experiència ha estat exitosa.

Quin és el nivell de desenvolupament de la 
fisioteràpia en aquesta àrea? 
Canvia molt segons on treballis: hospital 

(que ho desconec), centres de fisioteràpia, 

residències d’avis, centres mèdics, etc. Allà 

es treballa molt a nivell domiciliari. La fisio-

teràpia és bastant bàsica (mobilitzacions, 

marxa, exercicis de manteniment, etc.). Això 

sí, has d’estar preparat per trobar-te situa-

cions que et trenquen el cor i tenir valor 

per conduir per segons quins camins per 

arribar a les cases.

E

“LA 
FIISOTERÀPIA 
DOMICILIÀRIA 
ÉS MOLT 
HABITUAL A LA 
MARTINICA”
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També he treballat en dos centres. Un d’ells amb molt de material i amb dos fisiote-

rapeutes motivats per renovar-se. Tanmateix, en els dos centres, tenien massa gent 

a la vegada i m’havia de trencar el cap per arribar a tothom. Ara bé, els pacients, 

per poc que els fes, estaven contents. N’hi ha molts amb malalties cròniques i tenir 

un fisioterapeuta forma part de la seva vida diària. Prioritzen algú que els entengui 

i que els faci sentir acompanyats en el procés, més que alta tecnologia. Amb això 

no dic de baixar el nivell, dic de ser eficient i motivant amb les eines bàsiques.

Com és la relació entre pacient i fisioterapeuta en la seva experiència? 
La meva experiència ha estat molt bona tot i que el meu nivell de francès no és 

alt. Són gent agraïda, que moltes vegades recompensen el teu treball amb fruites 

exòtiques del seu jardí.

Quin és el seu o seus àmbits d’actuació? Troba que hi ha diferències entre com 
entenem la fisioteràpia a Catalunya i en els llocs on ha estat?
No tinc àmbit d’actuació en concret però la meva tendència ha estat el camp de 

la traumatologia i l’activitat física. Tot i que he estat en algun centre amb bastants 

aparells, crec que a Catalunya el fisioterapeuta pot arribar més lluny. Em refereixo 

als ecògrafs, a poder exercir fàcilment la punció seca, utilitzar tecnologia punta, etc.

Què  li ha aportat treballar en d’altres països? En quin projecte està actualment? 
Quins objectius té?
Vaig decidir sortir de Catalunya per l’esperit aventurer, però vaig decidir-me per 

França perquè m’havien dit que em seria fàcil trobar feina i millors condicions 

econòmiques.

Actualment, estic treballant en una zona rural on hi ha pocs fisioterapeutes i met-

ges. És per aquest motiu que l’estat et dona una ajuda econòmica d’instal·lació i 

estàs exempt d’impostos durant cinc anys. No sabem (ho dic en plural perquè és 

un projecte familiar) quant de temps hi serem, la idea és retornar al país en algun 

moment per poder iniciar un projecte propi i a prop dels nostres. Voldria arribar a 

poder treballar amb un horari lliure per poder-ho compaginar amb la vida social. 

Obvi per a tothom, però no evident. Treballant a França potser arribaré a complir 

l’objectiu.

Quines coses pot trobar a faltar i quines són les més positives i que li agradaria 
portar a Catalunya i aplicar-les a casa nostra?
M’agradaria tenir el que tinc ara però amb la família i els amics al costat. Responent a 

la pregunta, m’emportaria la casa, la feina i les condicions econòmiques a Catalunya.

Ara mateix, com veu la fisioteràpia com a professió? On creu que estan els 
reptes de futur i on caldria fer més èmfasi?
Tinc la sensació que la fisioteràpia guanya terreny cada any. Cada vegada hi ha 

més àmbits d’actuació i més competències. Tanmateix, crec que costa molt co-

mençar de zero per tenir un centre amb afluència i amb uns horaris òptims per al 

treballador. Voldria que Catalunya arribés a la conclusió a la que ha arribat França: 

destinar més diners a fisioterapeutes i infermers per reduir despeses hospitalàries. 

D’aquesta manera hi hauria més demanda i els fisioterapeutes podrien tenir més 

“LA FISIOTERÀPIA 
COM A PROFESSIÓ 

ESTÀ GUANYANT 
TERRENY ANY A 

ANY”
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feina. A França, els fisioterapeutes autònoms són pagats pel govern i les mútues, 

no pels propis pacients. També tenen cursos obligatoris pagats, per garantir uns 

fisioterapeutes actualitzats.

La situació de la pandèmia global canviarà moltes coses. Com creu que pot 
afectar a la fisioteràpia?
Aquesta situació podria ser el punt d’inflexió perquè es valori més la figura del 

fisioterapeuta. Podria ser el moment d’agafar el model francès, ja que amb la 

pandèmia hi ha molts pacients que ens necessiten, tant a nivell de fisioteràpia 

respiratòria com de postimmobilització o d’altres seqüeles. És el moment de fer 

ressò de la nostra tasca, que ajuda els pacients i, que pot abaratir costos a nivell 

sanitari. Seria una doble victòria.

“LA PANDÈMIA 
POT SER EL PUNT 
D’INFLEXIÓ 
DEFINITIU PER 
LA NOSTRA 
PROFESSIÓ”



l Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya s’ha adherit al manifest signat per 

diverses entitats que integren la Plataforma de Defensa dels Drets de les 

Persones amb Dependència. En aquest manifest es posen de relleu els efectes 

catastròfics que els model actual d’atenció a les persones dependents han tingut 

sobre la seva salut durant la pandèmia, amb milers de morts a residències i una 

manca clara de mitjans i recursos. 

Les entitats signants critiquen que l’actual és un model basat en la precarietat 

de les condicions de treball, que no possibilita el dret a un envelliment actiu ni 

la inclusió de les persones amb diversitat funcional en igualtat d’oportunitats i 

fomentant la seva autonomia personal. En el manifest es reclamen, entre d’altres 

mesures, la creació d’una taula de diàleg social i la posada en marxa del Consell 

General de la Dependència. 

Les entitats que van signar aquest manifest el passat 10 de juny són: Col·legi d’Edu-

cadores i Educadors Socials de Catalunya, CCOO, Col·legi Oficial de Treball Social, 

UGT, CONFAVC, Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya, Fundació Fira-

Gran, Fundació Aroa, Associació de Discapacitat Visual de Catalunya B1+B2+B3, 

Col·legi de Pedagogs de Catalunya, ACIC, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 

de Catalunya, Comissió de Jubilats i Pensionistes de l’Hospitalet de Llobregat, 

Associació Catalana Síndrome X Fràgil, Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, 

Centre de Dia per a la Gent Gran, Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, 

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Associació de Cuidadores 

Familiars, Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar. 
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NOSALTRES

ELa Plataforma 
de Defensa 
del Drets 
de les 
Persones amb 
Dependència 
demana un 
canvi radical a 
favor de 
les persones



27

l 23 de juliol va tenir lloc al Palau Firal i de Congressos de Tarragona la 47a Assemblea 

General Ordinària del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC), l’òrgan sobirà 

de la nostra entitat, que enguany es va posposar fins a aquesta data de juliol per la situació 

inesperada que es viu amb l’emergència sanitària.

L’acte va començar puntualment a les 18.30h amb la benvinguda del degà del Col·legi, Ra-

mon Aiguadé, qui va demanar un minut de silenci en memòria i respecte de les persones i 

companys que han mort com a conseqüència de la pandèmia per la Covid-19.   L’ordre del 

dia comptava amb els següents punts de debat: la memòria d’activitats del 2019, l’aprovació 

de l’estat de comptes del 2019, la presentació i aprovació de propostes de destinació del 

romanent del 2019 i, per acabar, precs i preguntes.

Va inaugurar la sessió el degà del Col·legi, fent un repàs de la Memòria d’activitats del 2019, 

resumint els principals indicadors de la professió que, al 2019, ha vist augmentat el nombre 

de col·legiats i col·legiades en 697, 142 més que l’any anterior. Destacar que del total de 

professionals, un 64,4% son dones i dos terços del total estan entre els 21 i els 39 anys, dada 

que mostra la joventut de gran part del col·lectiu. Durant el 2019 es van gestionar 568 ofertes 

de treball al Col·legi, un 8,6% més que l’any anterior que ja havia estat un any molt dinàmic. 

En aquesta sentit destacar la utilitat d’inscriure’s a les llistes de distribució de les diferents 

comunicacions del Col·legi per poder rebre tota la informació disponible, no només en temes 

d’ofertes de treball sinó també formatius, jurídics, laborals, ajudes i subvencions, etc. El degà 

va aprofitar l’avinentesa per anunciar l’inici del servei d’assessoria del CFC a l’Alt Pirineu i 

Aran, que properament estarà en marxa per a tots els col·legiats i col·legiades de la zona. 

Un cop presentats i aprovats per unanimitat els comptes del 2019, a càrrec del vice-

tresorer, Luis Soto; el secretari del Col·legi, Daniel Jiménez, va presentar les propostes 

que, en Junta de Govern, s’havien acordat per a la destinació dels 254.172 euros de 

romanent, fruit del resultat de l’exercici positiu del 2019, i que també van ser apro-

vades per unanimitat. Aquest romanent té dues partides principals, de 80.000 € 

cadascuna, que es destinaran a accions per fer front a la crisi de la Covid-19 i accions 

de divulgació. Una altra partida de 25.000 € es destinarà a ajudes directes a la recerca 

sobre la pandèmia. Altres partides del romanent seran les dedicades a la lluita contra 

l’intrusisme, a l’activació del canal de televisió del CFC i a accions de formació i solidaritat.

Aquesta 47a Assemblea va poder seguir-se també en streaming a través del canal de You-

tube del CFC, ja que l’aforament al Palau Firal i de Congressos de Tarragona estava condi-

cionat i limitat pel context actual i va permetre la participació online de molts companys i 

companyes.  Tal com us vàrem informar, en acabar l’assemblea estava previst realitzar un 

sorteig on tots els col·legiats i col·legiades assistents optaven a l’obsequi de tres xecs regal 

destinats a formació en l’àmbit de la Fisioteràpia, que en aquests ocasió excepcional es va 

convertir en un obsequi de 100 euros als assistents a l’assemblea.

L’Assemblea, que és també la trobada anual de col·legiats i col·legiades del CFC, va finalitzar 

amb un recorregut guiat pel patrimoni històric de la ciutat de Tarragona i els seus voltants 

i un sopar al restaurant Les Granotes amb vistes a l’amfiteatre tarragoní, que va permetre 

mantenir un contacte més proper i gaudir de la companyia del assistents. Aprofitem també 

aquestes línies per agrair a l’amfitriona Secció Territorial del Camp de Tarragona la seva tasca 

i acollida durant l’estada a la capital del Tarragonès i especialment a la companya Noema 

Pérez, membre de la secció, que va fer de guia turística de la bonica ciutat de Tarragona. 

EL’Assemblea 
General aprova 
els comptes 
anuals i destina 
recursos a la 
lluita contra la 
Covid-19

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/seccions/tarragona
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El president del Parlament rep el 
Col·legi en el seu 30è aniversari 

l passat 26 de juny, una representació del Col·legi de Fisioterapeutes encapçalada 

pel seu degà, Ramon Aiguadé, va ser rebuda pel president del Parlament de 

Catalunya, Roger Torrent. El motiu de la trobada era la celebració del 30è aniversari 

de la institució i, en les actuals circumstàncies, també aprofundir en la realitat de 

la professió i en els passos que, des de les institucions públiques, es poden donar 

per augmentar la visibilitat de la fisioteràpia en el sistema de salut. 

A l’audiència amb el president del Parlament, el degà del Col·legi va agrair, en 

primer lloc, el fet simbòlic de la trobada al lloc on també va néixer el Col·legi 30 

anys enrere gràcies a la Llei 7/1990 de creació del Col·legi. En aquestes tres dèca-

des l’evolució de la professió ha estat extraordinària i també de la institució que la 

representa, amb més de 12.000 col·legiats. 

El degà va recordar al Parlament que “des del Col·legi volem millorar la professió 

perquè també sabem que així millorem la qualitat de vida de la ciutadania. Per 

fer-ho necessitem un col·lectiu unit i fort i el suport d’administracions i institu-

cions”. En aquest sentit, “el nostre dèficit sanitari està especialment accentuat en 

prevenció i rehabilitació, i sens dubte, té relació directa, fonamentalment, amb la 

poca participació i implementació del fisioterapeuta en les estructures de salut”. 

Per la seva part, Roger Torrent va agrair la tasca que tota la professió, ja fos a 

primera línia als hospitals o des de les seves diferents responsabilitats, havia dut a 

terme durant la pandèmia i, a la vegada, es va mostrar favorable a impulsar totes 

aquelles accions que, des del Parlament, puguin afavorir el desenvolupament de 

la fisioteràpia dins del sistema públic de salut. 

E

EL COL·LEGI S’ADHEREIX AL 
DECÀLEG PER A LA REFORMA 
DEL SISTEMA DE SALUT DE 
CATALUNYA

La pandèmia per la Covid-19 

ha posat de manifest les man-

cances i també les fortaleses i 

oportunitats del sistema sanitari 

català que cal aprofitar. Ha posat 

a prova, no nomé As els profes-

sionals, sinó també les estruc-

tures organitzatives del sistema 

de salut. Davant tot el que hem 

après durant aquesta situació 

d’emergència, els professionals 

de la salut reclamem la neces-

sitat de dur a terme reformes 

urgents i profundes per a una 

millor atenció a la ciutadania i 

ho hem fet a través del Decàleg 

per a la Reforma del Sistema de 

Salut de Catalunya, que compta 

amb l’adhesió del nostre Col·legi.

Aquest decàleg ha estat elaborat 

de forma conjunta pel Consell de 

Col·legis de Metges de Catalunya 

(CCMC), la Societat Catalana de 

Gestió Sanitària i el Consell de 

Col·legis d’Infermeres i Infermers 

de Catalunya (CIIC), i compta 

amb l’adhesió de la Societat 

Catalana de Geriatria i Geronto-

logia, entre d’altres entitats.

Convertim la Covid-19 en una 

oportunitat que millori el nostre 

sistema de salut, basat en unes 

estructures professionals i uns 

equipaments sòlids. Ara és el 

moment d’afrontar el compromís 

i destinar al Sistema de Salut de 

Catalunya tot el que necessita.
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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: 16 d’octubre de 2020

Dades de contacte: Tere Rodríguez trodriguez@umanresa.

cat i Carles Munné 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-en-fisioterapia-del-torax/ 

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 

https://www.umanresa.cat/ca/master-universitari-fisioterapia-sistema-musculoesqueletic
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mailto:fisioterapia@eug.es
https://www.eug.es/estudios/master-universitario-fisioterapia-pediatria/
https://www.eug.es/estudios/master-universitario-fisioterapia-pediatria/
mailto:fisioterapia@eug.es
https://www.eug.es/estudios/master-universitario-en-fisioterapia-del-torax/
https://www.eug.es/estudios/master-universitario-en-fisioterapia-del-torax/
mailto:fisioterapia@eug.es
https://www.eug.es/estudios/master-universitario-en-fisioterapia-del-torax/
https://www.eug.es/estudios/master-universitario-en-fisioterapia-del-torax/
mailto:fisioterapia@eug.es
https://www.uvic.cat/doctorat/cures-integrals-i-serveis-en-salut
https://www.uvic.cat/doctorat/cures-integrals-i-serveis-en-salut
mailto:oficinadoctorat@uvic.cat
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/sistema-nervios/
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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

 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

 Doctorat en Cures Integrals i Serveis de Salut
Més informació a: http://www.doctorat.udl.cat/ca/

programes/interuniversitaris/cures-integrals-i-serveis-

de-salut/ 

Número de crèdits: no té crèdits 

Data d’inici: octubre de 2020

Dades de contacte: escoladoctorat@udl.cat
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mailto:pgsalut@blanquerna.edu
http://www.mastereducaciosalut.udl.cat/ca/index.html
http://www.mastereducaciosalut.udl.cat/ca/index.html
mailto:laia.selva@udl.cat
http://www.masterenrecercasalut.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterenrecercasalut.udl.cat/ca/index.html
mailto:eva.barallat@udl.cat
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QUI ÉS QUI?

QUI SOC?
Jo diria que la Selma Peláez, nascuda a Barcelona, és una neurofisioterapeuta amb 

una gran vocació de servei i d’amor vers la gent que passa per les seves mans.

Tota la vida havia somiat dedicar-me al món de la salut, però he de reconèixer 

que la meva estada acadèmica a Anglaterra va fer que tornés enamorada de la 

neurorehabilitació. Per aquest motiu, tot i que és necessari tractar de tot, tinc 

debilitat i passió per aquest àmbit d’actuació tan difícil! 

Contínuament vull prendre nous reptes, per això vaig donar un pas endavant per 

ser coordinadora de la Comissió de Neurologia amb unes companyes i companys 

molt compromesos amb la causa! I aquí estem, volent proposar nous projectes per 

fer arribar la neurologia a tothom i engrandir-la. A més a més, també és una bona 

oportunitat per conèixer gent interessada en la neurorehabilitació i fer networking. 

QUÈ FAIG?
He tingut la sort de poder passar per un ampli ventall d’àmbits de treball i així 

poder orientar la meva carrera professional cap a on vull: pertànyer a un lloc on 

sentir-me realitzada i on poder evolucionar. Afortunadament, després de la crisi 

de la Covid-19, he pogut incorporar-me al nou servei de rehabilitació propi de 

l’Associació TraCE, a més de poder continuar a l’Associació de Parkinson on estic 

implementant un programa australià de fisioteràpia neuroactiva per a afectats de 

Parkinson (PD Warrior).

Selma 
Peláez 
Hervás
COORDINADORA 
DE LA COMISSIÓ DE 
NEUROLOGIA



Honestament, les associacions són perfectes per donar un servei integral als usuaris 

i famílies i també per aprendre directament de molts altres professionals sanitaris 

i terapeutes dins d’un equip multidisciplinari. A més a més, aprens una barbaritat 

sobre les malalties que representen i fàcilment et mantens actualitzada sobre el 

que s’innova mundialment al seu voltant. 

Tot això ho continuo compaginant amb donar servei de rehabilitació a domicili on 

puc tractar tot tipus de persones amb patologies diverses. 

QUÈ VULL FER?
Doncs, pas a pas, vaig configurant el meu projecte de doctorat, tal com el vull 

realitzar. Em fa molta il·lusió i tinc moltes idees per començar la meva carrera en el 

món de la investigació i poder crear coneixement, fer ciència! Em sembla fascinant! 

Tot això, sempre combinant-ho amb l’assistència clínica.

Alhora continuaré aprenent del camp de la neurorehabilitació, utilitzant l’exercici 

físic terapèutic com a eina indispensable i fonamental per a la recuperació holísti-

ca d’afectats de malalties neurològiques. Personalment, una bona font per a això 

és la fisioteràpia esportiva: aprens a reentrenar i enfortir, a aconseguir intensitat 

i potència en els tractaments. Sempre he pensat que la fisioteràpia neurològica i 

l’esportiva no són gens diferents, simplement que als nostres usuaris els hi costa 

més moure’s i, a vegades, se’ls hi ha d’ajudar. 

Paral·lelament, m’estic endinsant en el món del coaching per a professionals de la 

salut pel contacte continu amb persones diverses que amaguen demandes, ne-

cessitats, pors, inseguretats... I per la grandíssima varietat de caràcters! Considero 

que necessito desenvolupar moltes habilitats comunicatives per fer front a totes 

aquestes situacions i saber empoderar els meus usuaris!

Finalment, voldria continuar aprenent de les meves meravelloses companyes de 

FisiosMundi sobre com tirar endavant projectes locals i internacionals de fisioteràpia.
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SCBF

En situacions com l’actual, on el sistema sanitari es posa 
a prova, el paper del treball en equip cobra un especial 

protagonisme. Tot i la incertesa, la por i l’estrès que acompanya 
a aquesta situació tan extraordinària, destaca el sentiment de 
treballar junts per donar resposta a un objectiu en comú. La 
SCBF sempre ha defensat el treball multidisciplinari considerant 
indispensable el compromís, la disponibilitat, la professionalitat, la 
creativitat, el suport mutu, les aspiracions comunes; les preferències, 
les actituds i els estils diferents però compatibles, la unitat d’acció, 
consultar-nos perquè la resolució de problemes sigui efectiva. 
Perquè junts és quan s’aconsegueix l’excel·lència de la nostra feina.   

untament amb la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG) s’han 

realitzat dues sessions interdisciplinàries per donar veu als professionals de 

diferents àmbits que han estat treballant per donar resposta a la crisi de la Covid-19 

en les persones d’edat avançada. El 10 de juny Cristina Udina (metgessa geriatra, 

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona), Joan Ars (fisioterapeuta, Parc Sanitari Pere 

Virgili, Barcelona) i Clara Alegret (dietista-nutricionista, Hospital Universitari Sant 

Joan, Reus) van realitzar el webinar “Conseqüències clíniques i funcionals, i reha-
bilitació postCovid-19” comoderat per Esther Roquer (metgessa geriatra, Hospital 

Universitari Sant Joan, Reus) i Elena Montiel (fisioterapeuta, Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau, Barcelona). El 15 de juny Tania Rodríguez (infermera, Parc de Salut 

Mar, Barcelona), Viridiana Arreola (logopeda, Hospital de Mataró, Consorci Sanitari 

del Maresme) i Raquel Cuevas (neuropsicòloga, Hospital General de Granollers) van 

realitzar el webinar “Recuperació més enllà de les conseqüències físiques: pla 
de cures global i maneig de l’impacte psicològic” comoderat per Anna Renom 

(metgessa geriatra, Parc de Salut Mar, Barcelona) i Almudena Medina (fisiotera-

peuta, Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona).

El 29 de juny es va poder debatre sobre “Lesions esportives postconfinament. 
Quines i com prevenir-les?” a la taula rodona realitzada per Joan Álvarez (fisio-

terapeuta i readaptador esportiu, Clínica Tonus Fisioteràpia i Club Gimnàstic de 

Tarragona) i el Dr. Ferran Abat (traumatòleg esportiu especialista en lesions mus-

SOCIETAT 
CATALANO-
BALEAR DE 
FISIOTERÀPIA 
2.0
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culotendinoses, director Resport Clínic) i moderada per Fidel Sust (fisioterapeuta 

esportiu, president SCBF).  

El 2 de juliol, al webinar “Recerca en Fisioteràpia. Com començar? Tens dubtes?... 
Resolem-los”, moderat per Elena Montiel (fisioterapeuta Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau, membre del comitè científic de la SCBF), les 3 guanyadores de les primeres 

beques de Recerca en fisioteràpia de la SCBF ens van explicar la seva experiència 

en investigació. Laia Salles “La influència dels processos cognitius en la millora 

del moviment de l’extremitat superior en pacients amb ictus en fase subaguda”, 

Júlia Jubany “Disfuncions musculars en lumbàlgia crònica inespecífica mitjançant 

valoració amb EMG: fatiga i patrons d’activació muscular” i Inés Ramírez “Efectes 

de l’estimulació transcutània i percutània del nervi tibial posterior en la síndrome 

de bufeta hiperactiva idiopàtica: assaig clínic aleatoritzat”. Finalment, un feedback 

proactiu on es van poder resoldre dubtes. 

Totes les adversitats presenten noves oportunitats i aquesta pandèmia ha permès 

que la SCBF es reinventi a nivell 2.0. Seguiu les nostres xarxes socials per estar al 

dia de totes les novetats!

Gràcies
A TOTS I TOTES PER 

LA VOSTRA COL·LABORACIÓ
I DEDICACIÓ

ENS EN SORTIREM!
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