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l passat mes de novembre, la fisioteràpia catalana va viure un moment històric. Per primera 

vegada el Col·legi va comparèixer davant d’una comissió del Parlament de Catalunya 

per plantejar de forma directa als polítics les necessitats de la nostra professió. Les nostres 

reivindicacions van ser escoltades per diputades i diputats de tots els grups parlamentaris i 

ho vam fer d’una forma valenta i decidida i, a més, vam poder explicar als parlamentaris què 

fem i què pot aportar la fisioteràpia del segle XXI.

Més fisioterapeutes a l’Atenció Primària i Hospitalària, augmentant les ràtios de la fisioteràpia 

pública als recomanats per l’OMS, de la qual cosa se’n van fer ressò diversos mitjans. La presència 

del fisioterapeuta a la Primària és la gran oportunitat de la fisioteràpia del segle XXI com ho 

va ser en el seu moment per a la infermeria. Vam demanar entrar als CAPs i a les escoles fent 

tasques assistencials, però també preventives i d’educació per a la salut. I ho vam fer posant 

exemples clars de com la fisioteràpia en patologies d’alta prevalença i baixa complexitat pot 

millorar processos, temps, satisfacció dels pacients... i sobretot costos econòmics a la hisenda 

pública. En seu parlamentària vam poder plantejar com la fisioteràpia pot contribuir a millorar 

la pandèmia i descarregar el sistema públic fent PCRs i tests d’antígens ja als CAPs. Fruit d’això, 

el CatSalut, l’ICS i el Col·legi estem oferint una formació amb la participació de més de 1.200 

fisioterapeutes que estaran a disposició de Salut per ser contractats per fer aquesta tasca. I 

és que no podem oblidar que som sanitaris i, a part del paper destacat que tenim en aquesta 

pandèmia, és el moment de posar-nos a disposició de la societat per ajudar en el que calgui 

per controlar la terrible situació actual. L’accés a Primària ha de ser una oportunitat perquè 

la societat conegui la fisioteràpia i per aconseguir competències plenes.

Vam aprofitar l’ocasió per plantejar i denunciar l’injust conveni dels fisioterapeutes que treballen 

en geriatria i vam plantejar una solució semblant a la que en el seu moment es va fer amb la 

XHUP (Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública), que pràcticament equipararia les condicions 

laborals i salarials de la Privada amb la Pública. I és que no defallirem en aquesta demanda que 

ens sembla de justícia per a un camp on hi ha un gran volum de fisioterapeutes treballant i que, 

a més, té un prometedor futur. Cal fer una aposta clara per la geriatria com a camp de futur.

I també vam aprofitar per denunciar la necessitat d’una lluita ferma contra l’intrusisme, no com 

una defensa corporativista sinó com una necessitat de protecció de la societat i de control 

de les pseudociències i moviments com, per exemple, els antivacunes.

I ara què? Doncs ja hi ha fisioterapeutes treballant fent PCRs, i amb les converses que hem 

mantingut amb el Departament de Salut i de primera mà amb la pròpia consellera Alba Vergés, 

creiem que és el moment de la fisioteràpia a la Pública i de posar-la al lloc que li correspon. 

Des del Col·legi continuarem explicant i dedicant encara més esforços a explicar què aporta 

la fisioteràpia a la societat i estem treballant en una important campanya contra l’intrusisme 

en positiu, destacant els valors de confiar en els fisioterapeutes com a professionals sanitaris.

Finalment, rebreu aquest Noticiari en unes dates entranyables. Aquest any viurem un Nadal 

diferent, un Nadal com mai l’havíem imaginat. Confiem en un millor 2021 i que la força de la 

nostra professió ens permeti assolir els reptes de futur col·lectiu que contribueixin a millorar 

l’atenció a les persones i, en definitiva, a fer un món millor.

Tingueu el bé més preuat: salut, i gaudiu d’aquests dies en família.

Molt Bon Nadal i millor 2021!!!!

OPINIÓ

E

Ramon Aiguadé 
Degà

MOMENT 
HISTÒRIC
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UN PROBLEMA 
HISTÒRIC DE 

LA FISIOTERÀPIA 
QUE RECLAMA 
UNA SOLUCIÓ

L’INTRUSISME
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inici, el que sempre em pregunto quan em vull queixar de quelcom 

és “què he fet jo per millorar això?”. I aquí la pregunta que em faig 

i us plantejo que us feu és: “què he fet jo per lluitar contra l’intrusisme?”. 

La meva resposta segurament és com la de molts altres professionals: 

donar la màxima qualitat de servei per demostrar el tret diferencial 

de la fisioteràpia. 

Què hem fet les i els fisioterapeutes? Donar el millor de nosaltres 

mateixos, això segur, però moltes vegades ens enfrontem a cir-

cumstàncies que juguen en contra d’aquesta qualitat, com ara els 

preus que ens han pagat les mútues, les asseguradores, etc. o alguns 

sistemes de treball tant en la salut pública o en els centres privats 

que provoquen aglomeració de pacients. Això fa que en ocasions, el 

pacient interpreti que el fisioterapeuta és el que està 10 minuts amb 

mi i em connecta a... i l’intrús és aquell que està una hora amb mi. Per 

desgràcia, el pacient, com desconeix quina és la formació de l’un i de 

l’altre, fa una equiparació de qualitat, però no pel servei que rep sinó per 

l’estona que s’està amb ell. I potser aquest punt, que no depèn del fisioterapeuta, 

també ha servit per fomentar l’intrusisme i és un punt que s’ha de treballar 

de forma important.

Què ha fet el Col·legi de Fisioterapeutes? Trenta anys enrere, quan es 

va fundar el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, l’intrusisme era 

un “mal” que ni tan sols es tenia en compte. Dins el món de la sanitat 

regia l’odre de l’oferta i la demanda, la fisioteràpia era una professió 

jove que tenia una bona demanda i, pel contrari, l’oferta de fisiotera-

peutes era molt baixa. Era una professió nova que feia quelcom nou 

que ningú feia fins aquell moment i era relativament fàcil trobar feina.

Posteriorment es va començar a confondre el fisioterapeuta amb el mas-

satgista, circumstància que van aprofitar els massatgistes per iniciar el seu 

intrusisme, un intrusisme que, poc a poc, també han practicat altres professions.

El moment més destacat d’aquesta etapa va ser quan, l’any 2007, es va presentar 

el nou Decret de les Teràpies alternatives. Aquest decret volia igualar les teràpies 

alternatives a les competències que tenia el fisioterapeuta. Al final es va poder frenar, 

gràcies a un enorme esforç per part del Col·legi. Posteriorment a aquesta fita, la 

lluita contra l’intrusisme va quedar en un punt d’impàs, fins que, de nou, va tornar 

Hem parlat amb Ismael Martí, vocal de la Junta de 
Govern i coordinador del Grup d’Interès contra 
l’Intrusisme del Col·legi, que ha volgut compartir amb 
nosaltres tant les seves reflexions com explicar-nos com 
treballa el CFC per fer front a l’intrusisme professional.

D’

DES DEL COL·LEGI 
S’HAN ACTIVAT 
9 VIES PER 
LLUITAR 
DE FORMA 
PROACTIVA 
CONTRA 
L’INTRUSISME

www.freepik.es
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a créixer a partir de l’any 2017. Davant d’aquesta situació, el Col·legi va començar 

a registrar les demandes per intrusisme que feien els col·legiats i va emprar els 

recursos legals que té al seu abast.

COM ACTUAVA EL COL·LEGI QUAN REBIA UNA DENÚNCIA PER INTRUSISME? 
Prenia tres camins: d’una banda es posava en contacte amb el centre denunciat; 

de l’altra, amb l’Agència Catalana de Consum, i també amb el Servei d’Avaluació i 

Inspecció d’Assistència Sanitària. 

Si fem un resum dels últims 3 anys, el Col·legi ha rebut les següents denúncies 

vinculades amb l’intrusisme: 

Aquest mecanisme ha resultat ser efectiu sobretot quan el Col·legi s’ha posat en 

contacte amb el centre, però hem pogut apreciar que les altres línies d’actuació 

ens han portat a un camí sense resolució.

CAP A ON ANEM ACTUALMENT EN LA LLUITA CONTRA L’INTRUSISME DES DEL 
2018? QUINES VIES SEGUIM?
El procés d’acció que es pot seguir quan es rep una denúncia d’intrusisme consta 

de 9 vies diferents. A continuació expliquem quines són aquestes 9 vies de lluita 

per defensar la nostra professió.

1 Via de la vigilància
Saber què passa ens ajuda a saber com actuar i reaccionar. S’està 

potenciant la vigilància d’establiments paraprofessionals i es continua 

amb la política d’enviament de requeriments extrajudicials, ja que s’ha 

demostrat efectiva en molts casos. S’està potenciant la vigilància dels cursos de 

formació no reglada que es realitzen, on cal fer èmfasi en què adverteixin als alum-

nes que la realització del curs no els habilita, en cap cas, per exercir la fisioteràpia 

ni cap tipus d’actuació terapèutica, si no tenen els requisits de col·legiació que la 

llei exigeix. En aquesta via és molt important la funció del col·legiat.

2 Via telemàtica
Perquè els col·legiats puguin denunciar s’ha d’agilitzar i fer fàcil. Hi ha 

la proposta de la creació d’una aplicació per a les col·legiades i col·le-

giats que els permeti una comunicació ràpida, àgil i amb enviament de 

fotografies o comentaris, que arribi de forma immediata al CFC.

3 Via judicial
Una sentència, un gran pas per ser més efectius contra l’intrusisme. Si 

denunciem però no arribem enlloc som poc efectius; per aquest motiu, 

 
ESTAT ORGANISME TIPUS DE DENÚNCIA

EN CURS TANCATS PENDENT 
DE JURÍDIC

CARTA AL 
CENTRE CONSUM INSPECCIÓ 

SANITÀRIA INTRUSISME PUBLICITAT 
ENGANYOSA

EXERCICI 
IRREGULAR

2020 29 11 4 20 4 20 32 5 7

2019 49 15 4 23 9 31 36 15 17

2018 30 27 0 19 10 21 28 18 10
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atesa la poca resolució que ens dona la presentació de denúncies a Consum i a 

Inspecció Sanitària, es va avaluar la possibilitat de què el propi Col·legi pugui ac-

tuar de forma legal contra l’intrusisme, essent el qui porti a judici aquells centres, 

acadèmies, etc., que fan intrusisme. Amb aquesta finalitat, en l’última assemblea 

es va determinar un pressupost per poder actuar mitjançant recursos legals que 

aportin proves reconegudes judicialment davant la Fiscalia. Amb aquesta mesura 

volem girar la truita i, un cop aconseguida una sentència favorable contra l’intru-

sisme, fer-la servir de precedent per a noves denúncies. Dels 8 expedients que es 

van promoure, tenim dos casos pendents de celebració de la vista del judici oral i 

un ja pendent de sentència.

4 Via legislativa. La unió fa la força
Promoure la creació d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) perquè des 

de l’Estat (500.000 signatures) o des del Parlament (50.000 signatu-

res) es promoguin normatives que millorin la seguretat i les condicions 

d’atenció de la ciutadania  a través d’una millor i major regulació de la professió i 

de les polítiques de prevenció d’intrusisme.

5 Via de comunicació i divulgació de la fisioteràpia
Si volem que no vagin a un intrús el primer que hem de fer és do-

nar-nos a conèixer. Promoure polítiques de comunicació als mitjans de 

comunicació (premsa, televisió i ràdio) per conscienciar la ciutadania 

que s’assegurin que, quan reben assistència d’un fisioterapeuta, es doni en bones 

condicions (de formació, d’assegurances de responsabilitat civil...) i l’única forma 

de verificar-ho és  comprovar que es tracti de fisioterapeutes col·legiats o col·legia-

des. És molt important una campanya de comunicació i divulgació dels avantatges 

de ser atesos per fisioterapeutes  col·legiats.

Al 2019 es va promoure una campanya de comunicació. Vam tenir més presència 

a les xarxes i a les ràdios de referència de màxima audiència com RAC1, on vam 

fer publicitat i, fins i tot, un programa especial sobre fisioteràpia.

També es va organitzar un debat-col·loqui a Tarragona amb altres col·legis profes-

sionals sanitaris en el qual es va parlar sobre l’intrusisme i es va retransmetre per 

la televisió local de Tarragona.

Al 2020 la campanya a xarxes, ràdio i televisió encara ha estat més extensa,  i d’una 

gran crisi intentem treure una gran oportunitat. Els fisioterapeutes ens hem fet veure 

més que mai als mitjans. L’última gran campanya ha estat “Som sanitaris. Podem 

seguir tractant els nostres pacients”. Aquesta gran oportunitat, malgrat la crisi, ha 

fet que milers de pacients que ens confonien amb massatgistes i altres terapeutes, 

hagin pogut comprovar i descobrir que realment nosaltres estem formats, som 

sanitaris, Sanitat ens avala i podem seguir treballant, amb la qual cosa el pacient 

ha començat a qüestionar realment qui és qui i qui fa què. 

També està en marxa una campanya publicitària per a les televisions estatals, amb 

col·laboració amb el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas, campanya 

que també ens estem plantejant portar a terme a la televisió autonòmica. 

HEM DE SEGUIR 
COMUNICANT I 
DIVULGANT LA 
FISIOTERÀPIA 
A TRAVÉS DELS 
MITJANS SOCIALS 
PER DEIXAR CLAR 
EL NOSTRE VALOR 
DIFERENCIAL
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6 Via de l’educació 
Si des de l’escola sabem què és el fisioterapeuta, de grans no dubtarem. 

S’està promovent la fisioteràpia a les escoles, amb xerrades, classes 

divulgatives, còmics, formació en ergonomia i un llarg etcètera. Si els 

menuts ens coneixen i saben qui som, és molt més fàcil que de grans no dubtin a 

qui s’han d’adreçar per tractar les seves patologies. El 2019 es va donar el premi 

a Fisioterapeuta de l’any a dues grans formadores de fisioteràpia a les escoles. 

7 Via política 

La població ha de conèixer què fem, però els polítics també. S’han 

promogut reunions amb els responsables polítics de la Generalitat per 

donar a conèixer la nostra professió, quines són les dificultats que tenim 

i com ens afecta l’intrusisme professional amb la finalitat de què activin els protocols 

oportuns per atendre les denúncies que els fem arribar i que en tantes ocasions 

queden paralitzades en alguna taula administrativa i no segueixen el seu curs.

8 Via Intercol·legial
(unió dels col·legis professionals sanitaris i promoció de la salut, contra 

l’intrusisme). El reconeixement de la nostra professió per part de les 

altres professions sanitàries ens dona valor. A partir del 2019 es va crear 

un gran grup contra l’Intrusisme a Tarragona que s’està mirant d’extrapolar a tot 

Catalunya, del qual formen part els col·legis professionals de Psicologia, Medicina, 

Nutrició, Veterinària, CAFE, Infermeria, Farmacologia i Fisioteràpia. Aquest grup 

inicialment es va fer per posar en comú  i donar a conèixer què fa la nostra professió, 

en què ens podem ajudar i amb què ens fèiem intrusisme els uns amb els altres, 

per així poder determinar quines competències ens eren pròpies i quines comunes.  

Tanmateix, ens vam adonar que no només havíem de definir els llindars entre les 

nostres competències sinó també treballar sobre el problema comú que tenim tots: 

l’intrusisme dels professionals no sanitaris. També està en funcionament la creació 

d’un vídeo on els professionals de la salut recomanem als nostres companys dels 

col·legis professionals, per demostrar una força d’unió i de qualitat.

9 Via col·legiat 
Soc col·legiat, també formo part de l’equip. Si et preguntes què pots 

fer com a col·legiada o col·legiat, és molt fàcil. L’intrusisme és una rea-

litat que ens afecta a tots i, per tant, si veus quelcom que creus que es 

pot denunciar, cal fer-ho. Com ja hem explicat, aviat es podrà fer mitjançant una 

app, però ara ja es pot arrancar el procés de forma totalment anònima des de la 

pàgina web del Col·legi. Un cop informats, el nostre equip s’encarrega de fer tots 

els tràmits per portar  la denúncia endavant sense cap altra gestió per part del 

col·legiat. “Sigues els nostres ulls i nosaltres serem les teves mans”.

Si vols denunciar un possible cas d’intrusisme, pots fer-ho a 
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/ciutadans/intrusisme/denuncia 

EL COL·LEGI FA 
UN SEGUIMENT 

DETALLAT DE 
TOTES LES 

DENÚNCIES PER 
INTRUSISME



El passat 20 de desembre, a casa nostra, es va celebrar La Marató 
de TV3. I com ja és habitual el Col·legi hi va col·laborar amb una 
activitat. Aquest any, conscients de la dificultat que podia tenir 
realitzar activitats en grup, vam decidir organitzar la Petjada 
Solidària, una acció que pretenia reunir virtualment el màxim 
nombre de persones possible per realitzar activitat física, fos la que 
fos (ballar, caminar, córrer...) i enregistrar-la. Per cada quilòmetre 
fet i enregistrat, el CFC va aportar 1 euro a La Marató. L’activitat 
es va poder realitzar entre el 5 i el 20 de desembre.

er participar-hi era imprescindible comprar un dorsal 

virtual per 3, 5 o 10 euros. L’import de les inscripcions 

també es va destinar íntegrament a La Marató. Cada 

passa suma! 

La Petjada Solidària, com totes les activitats i inicia-

tives populars -i d’associacions i institucions- que es 

realitzen en solidaritat amb La Marató de TV3, han 

servit per sensibilitzar i divulgar sobre la Covid-19 

i apel·lar a la solidaritat dels ciutadans per sumar 

recursos que permetin avançar en la recerca per mi-

llorar la qualitat i l’esperança de vida de les persones 

afectades per aquesta malaltia de gran abast. 

Gràcies a tots i totes per fer-ho possible! 

9

ACTUALITAT

LA PETJADA 
SOLIDÀRIA 

P

SOM SOLIDARIS 
I FOMENTEM 
L’ACTIVITAT FÍSICA

PER CADA 
QUILÒMETRE
SUMAT, 
EL COL·LEGI 
DONA 1€
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ACTUALITAT
COVID

SIGNAT UN CONVENI 
PER A LA REALITZACIÓ 
DE LES PROVES 
DIAGNÒSTIQUES I 
SEROLÒGIQUES DE LA 
COVID-19  
Gràcies a un conveni que hem subscrit, juntament amb els col·legis 
de metges, odontòlegs i farmacèutics amb els laboratoris Cerba, 
Synlab i Echevarne, us comuniquem que aquells que ho desitgeu (així 
com els vostres empleats a centres o consultes) podeu fer-vos la 
prova diagnòstica de la Covid-19 (RT-PCR) o bé una prova serològica 
de detecció d’anticossos IgG i IgM en sang venosa a un preu molt 
econòmic. 
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es col·legiades i col·legiats interessats a fer–se la prova amb aquestes favora-
bles condicions caldrà que presentin al laboratori la següent documentació:

 El codi de barres que proporciona el CFC i que podeu aconseguir a 

www.fisioterapeutes.cat 

 La indicació facultativa per a la realització de la prova en cas que sigui necessari 

(consultar amb el laboratori)

 El carnet col·legial

En cas que qui es vulgui realitzar la prova amb aquestes condicions sigui un 
treballador del vostre centre o consulta, caldrà: 
 La indicació facultativa per a la realització de la prova en cas que sigui necessari 

(consultar amb el laboratori)

 Una constància de la relació laboral amb la persona col·legiada. Podeu consultar/

descarregar-vos aquí un model de document orientatiu.

Informeu-vos prèviament si cal que demaneu cita prèvia per a la realització de 

l’analítica. Tingueu en compte que per gaudir d’aquestes avantatjoses condicions, 

de moment només es podrà realitzar la prova als centres que trobareu en els se-

güents llistats: Cerba, Synlab i Echevarne

Heu de saber que el codi de barres que us proporcionem no conté informació de 

caràcter personal sinó només aquella la relativa a la vostra adscripció al CFC i que 

té només finalitats estadístiques.

És important recordar que en el cas que el professional doni positiu a la prova 

diagnòstica RT-PCR haurà de contactar amb el seu metge de capçalera i seguir les 

indicacions d’aïllament i prevenció de la transmissió establertes en cada moment 

per a aquesta infecció. Al ser la Covid-19 una malaltia de declaració obligatòria, el 

laboratori farà la notificació corresponent a la Direcció General de Salut Pública. 

DESCRIPCIÓ* PREU

ANTICOSSOS IGG PER A COL·LEGIADES I COL·LEGIATS 15 €

ANTICOSSOS IGM PER A COL·LEGIADES I COL·LEGIATS 15 €

ANTICOSSOS IGG PER A TREBALLADORS DELS CENTRES O CONSULTES DE 
FISIOTERÀPIA 17 €

ANTICOSSOS IGM PER A TREBALLADORS DELS CENTRES O CONSULTES DE 
FISIOTERÀPIA 17 €

TEST PCR–RT PER DETECCIÓ DEL VIRUS SARS-COV-2 PER FROTIS I/O ASPIRAT 
NASOFARINGI PER A COL·LEGIADES I COL·LEGIATS 75 €

TEST PCR–RT PER DETECCIÓ DEL VIRUS SARS-COV-2 PER FROTIS I/O ASPIRAT 
NASOFARINGI PER A TREBALLADORS DELS CENTRES O CONSULTES DE FISIOTERÀPIA 85€

Els preus de les proves diagnòstiques i serològiques són els següents:

L

*Podeu consultar informació sobre les diferents proves a Laboratorio Echevarne laboratorioechevarne.com
font: Laboratorio Echevarne

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus/conveni-laboratoris
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/comunicacio/noticies/doc-relacio-laboral_cfc_cat.pdf
http://testcovid19.comb.cat/pdf/centres-cerba.pdf
http://testcovid19.comb.cat/pdf/centres-SYNLAB.pdf
https://testcovid19.comb.cat/pdf/centres-echevarne.pdf
https://laboratorioechevarne.com/wp-content/uploads/2020/09/Pruebas_diagnostico_COVID-19_ver_WEB-5.pdf
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COM 
AJUDA LA 

FISIOTERÀPIA 
A LES 

PERSONES 
AMB 

CÀNCER?
Amb motiu de la celebració, 

el passat 19 d’octubre, de Dia 
Mundial contra el Càncer de 

Mama, hem parlat amb expertes 
sobre com la fisioteràpia ajuda 
a millorar la qualitat de vida de 

les dones amb aquesta malaltia. 
Recollim aquí unes reflexions de 
quin és el paper actualment dels 
fisioterapeutes, i les oportunitats 

que s’obren en el futur per a la 
professió.

ACTUALITAT

Foto: www.freepik.es
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a fisioteràpia ajuda a portar millor el càncer de mama. Hi contribueix mi-

llorant la qualitat de vida i acompanyant el pacient en totes les etapes, des 

del diagnòstic, passant pel tractament, fins a la recuperació. Així com també en 

la fase de malatia avançada”, explica Nadina Toledo, coordinadora de la Comissió 

d’Oncologia del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Actualment no hi ha serveis de rehabilitació específica de fisioteràpia oncològica 

en tots els hospitals, només en els més grans. Per tant, les persones amb càncer 

poden tenir dificultats per ser derivades al fisioterapeuta expert. Per això, des de 

la Comissió del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es reivindica la necessitat 

d’invertir més recursos per dotar les plantilles de fisioterapeutes experts.

Com explica la Cristina Pallarols, fisioterapeuta del Programa de Benestar Físic 

de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC): “hauria d’existir la figura del 

fisioterapeuta expert en oncologia a cada hospital, però fins que arribi aquest 

moment, intentem donar suport a les persones que ho necessiten des de l’AECC”.

COM AJUDA LA FISIOTERÀPIA? 
Tenint un bon coneixement del comportament del tipus de tumor, dels tracta-

ments mèdics que rebrà el pacient, així com dels efectes secundaris esperables, 

els fisioterapeutes oncològics poden actuar preventivament disminuint l’aparició 

de seqüeles a curt i llarg termini. Per exemple, l’aparició de la fatiga i la pèrdua 

de força muscular es pot limitar amb un programa d’exercici terapèutic específic.

Durant el tractament, poden sorgir diferents efectes secundaris com, per exemple, 

la mucositis, que pot provocar que la persona tingui dificultats a l’hora de menjar i, 

per tant, d’assolir els nutrients i l’energia necessària per poder-se moure amb nor-

malitat. Com explica la Nadina, “hi ha poca informació sobre els efectes secundaris, 

i gairebé no se’n parla. És molt important que els pacients rebin més informació”. 

Un altre dels efectes secundaris, relacionats amb la mucosa, 

és la disparèunia, el dolor o molèsties en les relacions 

sexuals, que afecta un gran nombre de dones. A 

més, al no produir-se a la zona en la qual sorgeix 

el càncer de mama, en moltes ocasions no s’in-

forma d’això a les pacients.

També, a causa de la cirurgia i la radioteràpia 

se sol perdre mobilitat de l’espatlla, fet que 

pot provocar que el pacient no pugui fer el 

moviment que necessita per rebre les sessions 

de radioteràpia correctament. La fisioteràpia és 

clau en aquests casos, per millorar la mobilitat i 

poder rebre el tractament en condicions.

Desprès del tractament, la fisioteràpia és també molt 

important per abordar seqüeles com el limfedema. Com 

explica Nadina Toledo, “De mitjana, un 40% de les dones que 

“L

DESTACAT EL ROL DE 
FISIOTERAPEUTES A LES 
ASOCIACIONS 

El fet que no hi hagi fisiotera-

peutes oncològics als hospitals 

s’intenta suplir des d’associa-

cions com l’AECC. Cristina 

Pallarols és fisioterapeuta del 

Programa de Benestar Físic 

de l’AECC i ens explica que 

“els pacients solen preguntar 

si el que els passa és normal. 

Aquesta és la pregunta típi-

ca. Hi ha molta desinformació 

i necessiten suport. I d’altra 

banda, també pregunten què 

és el que poden fer per millorar 

efectes secundaris com, per 

exemple, el dolor o la fatiga. 

En general, hi ha una sensació 

de desesperació, no saben a 

qui preguntar.”

Des de l’AECC s’informa a 

hospitals i professionals 

sanitaris de l’existèn-

cia d’aquests serveis 

que es presten de 

forma gratuïta. 

També es duen a 

terme campanyes 

de prevenció per 

arribar a la pobla-

ció en general. 
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passen per una mastectomia amb limfadenectomia tenen, com a conseqüència de 

la intervenció, un limfedema, que és una de les seqüeles més recurrents del càncer 

de mama i, en alguns casos, pot arribar fins al 65% en funció del tractament”.

Aquest trastorn crònic i progressiu ha de ser atès i controlat per un fisioterapeuta 

expert per evitar la seva evolució. Així, el limfedema s’atén combinant l’educació 

del pacient en la higiene i cura de la pell així com en les mesures de prevenció amb 

el tractament de tècniques de drenatge limfàtic manual, embenat compressiu o 

neuromuscular, amb un programa terapèutic d’exercicis respiratoris, de força i aerò-

bics intermitent, que requereix, com a norma, 150 minuts a la setmana d’intensitat 

moderada i 75 d’intensitat vigorosa per enfortir i tonificar els membres superiors.

La rehabilitació és fonamental, ja que es calcula que el 47% de les dones que han 

patit un càncer de mama no tornen a treballar per les seqüeles que produeixen els 

tractaments i el procés oncològic.

EL PUNT DE VISTA DEL PACIENT
Un punt de vista molt interessant és el de la Silvia Caminero, fisioterapeuta experta 

en sòl pelvià, sotscoordinadora de la Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·lia-

tives de Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i pacient. Quan li van diagnosticar 

el càncer de mama, fa cinc anys, ningú li va explicar com la fisioteràpia la podia 

ajudar a suportar el tractament. No va rebre consells de mobilitat de braços ni 

consells sobre com tractar la cicatrització.

ACTUALITAT

LA DISPARÈUNIA, MOLÈSTIES EN LES RELACIONS SEXUALS

La disparèunia (dolor o molèstia abans, després o durant la unió sexual) 

afecta moltes de les dones que han patit un càncer de mama. Segons un 

estudi coordinat per Anna Abelló, del Servei de Recerca en Fisioteràpia de les 

Escoles Universitàries Gimbernat (UAB) i de la Universitat de Vic - Universitat 

Central de Catalunya, el 56% de les malaltes considera que la disparèunia 

afecta la seva relació de parella. Un 96% reconeix que redueix la freqüència de 

les seves relacions després del càncer i un 92% assegura que també baixa la 

seva apetència sexual o libido. D’aquestes dones, el 7% no ha parlat d’aquest 

problema amb ningú. Un 19% no ho ha parlat amb la seva parella i només un 4% 

realitza tractament amb fisioteràpia.

Des de la Comissió de Sòl Pelvià del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

es recorda que: “la fisioteràpia ofereix tractaments per tractar la disparèunia de 

manera eficaç i poc invasiva. És fonamental la visita a una o un fisioterapeuta 

expert per a la valoració i posterior tractament”.

També apunten que “tot i que per a algunes dones la sexualitat segueix sent 

un tabú, sempre és convenient realitzar un tractament per millorar tots els 

aspectes de la qualitat de vida des d’un enfocament multidisciplinari”.

LA REHABILITACIÓ
AMB

FISIOTERÀPIA POT
AUGMENTAR LA

REINCORPORACIÓ
AL MÓN DEL 

TREBALL D’UN
PERCENTATGE

IMPORTANT DELS
MALALTS
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Com relata: “La infermera t’explica aspectes com els dolors ossis que 

et trobaràs, molèsties gàstriques... però no sobre efectes secundaris 

importants pel que fa a salut sexual, menopausa accelerada...”.

Com a pacient, ha trobat a faltar una major informació sobre 

aquestes seqüeles que et deixen tant la malaltia com el tracta-

ment. Hi ha un moment inicial en què la persona està preocupada 

exclusivament per saber si la malaltia és greu, si sobreviurà o no. 

Durant el tractament, però, seria important trobar un moment 

en el qual poder explicar els efectes secundaris.

La Silvia ens explica que a la seva consulta hi van persones que 

estan o han estat en tractament i tenen seqüeles que els afecten 

a l’hora, per exemple, de mantenir relacions sexuals. De vegades es 

produeix per l’acceleració de la menopausa, que en dones joves com-

porta una pèrdua de libido. També pot succeir que el tractament hormo-

nal provoqui l’estrenyiment de la vagina i generi problemes en les relacions.

Per això és important que les persones sàpiguen que han de consultar amb 

un professional especialitzat, ja sigui un fisioterapeuta, sexòleg o psicòleg. 

Per a la Sílvia, “actualment, afortunadament, la supervivència ha augmentat 

molt, i per això es coneixen millor els efectes secundaris. També hi ha més 

formació, que és necessària, i cal recordar que la fisioteràpia oncològica és 

una disciplina molt nova”. Ella és una de les primeres professionals en for-

mar-se, concretament en fisioteràpia oncològica a Blanquerna, precisament 

per poder acompanyar, des de la fisioteràpia, les persones que tenen càncer.

La seva recomanació per als professionals la té clara. “És importantíssima la for-

mació. Les persones amb càncer són pacients molt especials, i si no tens la formació 

adequada pots agreujar la seva situació. Jo recomanaria a qualsevol professional 

que vulgui treballar aquesta especialitat el màxim de formació”.

A VEGADES FALTA 
INFORMACIÓ 
SOBRE LES SEQÜELES 
DELS TRACTAMENTS 
CONTRA EL 
CÀNCER. DES DE LA 
FISIOTERÀPIA HEM 
D’EXPLICAR-HO 
PER EVITAR 
FRUSTRACIONS

www.freepik.es



1616

NOSALTRES

l passat 23 d’octubre, Ramon Aiguadé, degà 

del Col·legi, va tenir l’oportunitat de participar 

en la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 

Reactivació Socials i Econòmiques (CERSE) del 

Parlament de Catalunya. Davant dels represen-

tants de tots els partits polítics amb presència a la 

Cambra, el degà va fer un al·legat de la professió i 

del paper que aquesta hauria de tenir en el futur del sistema públic de salut. 

La incorporació de 2.000 fisioterapeutes al sistema és l’increment d’efectius que suposaria 

complir amb els nivells que demana l’OMS d’un fisioterapeuta per cada 1.000 habitants. 

Aquest va ser un dels principals arguments de la intervenció del degà del Col·legi davant 

la CERSE del Parlament de Catalunya. Aquesta xifra possibilitaria la derivació directa de 

pacients, un element clau per disminuir llistes d’espera i agilitzar tractaments, i generaria  

un important estalvi al conjunt del sistema. Tal i com està configurat el sistema actualment 

i la seva manca de professionals de la fisioteràpia fa que la derivació directa no sigui 

possible, entrant en un cercle no virtuós de major despesa i menys eficiència. 

La demanda de l’OMS d’un fisioterapeuta per cada 1.000 habitants, es basa 

en què fa el sistema més eficient. Aquesta eficiència està mesurada en un 

estudi realitzat a Gran Bretanya i publicat a The Lancet (thelancet.com) 
que demostra que, de cada lliura invertida en fisioteràpia, el sistema públic 

en recupera 2,5. Aquest estalvi s’aconsegueix gràcies al millor estat de 

salut dels pacients i, en conseqüència, en la menor utilització del sistema, 

menys hospitalitzacions, etc.  

La compareixença de Ramon Aiguadé pot recuperar-se al web del Parla-

ment (parlament.cat). Si ho prefereixes, també pots descarregar-te el seu 

discurs íntegre (fisioterapeutes.cat). 

DERIVACIÓ DIRECTA EN PATOLOGIES D’ALTA PREVALENÇA I BAIXA COMPLEXITAT
En la seva intervenció, el degà ha insistit també en la necessitat de què es pugui demanar 

atenció directa en fisioteràpia per part de la ciutadania, així com millorar la presència de 

la professió en l’àmbit de la geriatria i l’assistència sociosanitària en general. En la mateixa 

línia, la integració de la nostra disciplina als equips d’atenció primària permetria un accés 

directe en patologies d’alta prevalença i baixa complexitat. 

El degà ha recordat que el Col·legi també necessita l’ajuda de les autoritats per tal de reforçar 

la lluita contra l’intrusisme, un factor que preocupa, i molt, als professionals col·legiats. De 

la mateixa manera, ha volgut posar en valor la funció del col·lectiu durant la pandèmia i 

ha reclamat que es tingui en compte el seu paper per a tasques tan importants com els 

rastrejos i altres tècniques de diagnòstic de la malaltia. 

La Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques es va 

constituir el passat mes de juliol per tal d’establir un diàleg entre els grups parlamentaris, 

els agents econòmics, cívics, socials i el món local amb l’objectiu de proposar les polítiques 

i els canvis legislatius necessaris per estimular una reactivació social i econòmica després 

de la pandèmia de la Covid-19.

EEl Col·legi va 
reclamar al 
Parlament que 
s’incorporin 
2.000 
fisioterapeutes 
al sistema públic 
de salut 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30494-4/fulltext
http://thelancet.com
http://www.parlament.cat
http://www.parlament.cat
https://www.parlament.cat/web/index.html
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/comunicacio/noticies/20201023_compareixenca-cersepdf.pdf


17

Els consells des de 
la fisioteràpia per fer 
front a l’MPOC 

l tercer dimecres de novembre es va cele-

brar el Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar 

Obstructiva Crònica (MPOC), una malaltia que 

afecta el 9,2% de la població major de 40 anys 

a Catalunya i que suposa una de les causes més 

freqüents d’atenció mèdica. L’MPOC és la tercera 

causa de mort a nivell mundial, segons l’OMS. És una 

malaltia limitadora que cal abordar des de diferents punts 

de vista i la fisioteràpia respiratòria n’és un. 

Aquest any la pandèmia encara ha posat més d’actualitat la malaltia i fa molt més 

important que els pacients d’MPOC practiquin exercici físic diari. Per això, amb motiu 

del Dia Mundial de l’MPOC, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va voler recordar 

als pacients amb MPOC la importància de practicar-ne. L’activitat física és la pedra 

angular del tractament rehabilitador dels pacients amb malaltia respiratòria. Aquesta 

ha demostrat, amb un alt grau d’evidència científica, ser capaç d’alentir el deteriora-

ment de la funció pulmonar, disminuir la dispnea, augmentar la tolerància a l’esforç, 

disminuir el nombre d’aguditzacions a l’any i els ingressos hospitalaris, augmentar la 

supervivència i millorar la qualitat de vida d’aquests pacients.

Com explica la sotscoordinadora de la Comissió de Fisioteràpia Cardiorespiratòria, 

Eva Pascual: “Som coneixedors de la por que pateix aquests dies aquest col·lectiu, 

que sabent-se vulnerables a infectar-se per Covid-19, tant per l’edat avançada de la 

majoria d’ells com per la malaltia respiratòria que pateixen, prefereixen no sortir de 

casa i reduir, d’aquesta manera, al màxim els contactes amb altres persones. Aquest 

fet, unit a què les autoritats sanitàries els recomanen que limitin les sortides a les 

imprescindibles, els podria fer caure de nou en una vida sedentària, fet que ja es va 

donar durant la primera onada, amb les conseqüències que això comporta pel que fa 

a deteriorament de la qualitat de vida”.

Així doncs, la Comissió de Fisioteràpia Cardiorespiratòria del Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya anima els pacients amb MPOC a mantenir-se actius i realitzar exercici 

durant tot l’any, siguin quines siguin les circumstàncies que ens envoltin. I tot i que 

les recomanacions siguin sortir el mínim possible, quan aquestes persones ho fan per 

raons necessàries es recorda l’ús de la mascareta. De la mateixa manera, com que 

els pacients amb MPOC passen moltes hores a casa es recorda la necessitat d’evitar 

passar massa hores asseguts al sofà. També es recomana posar alarmes cada hora per 

recordar que cal aixecar-se a caminar una mica pel passadís de casa o a fer un simple 

exercici com el que seria treure els pots d’una prestatgeria i tornar-los a col·locar. 

També es recomana fer bicicleta estàtica si se’n disposa d’una.

Que el virus no et pari! Continua actiu!

RECURSOS PER FER 
EXERCICIS

Per aquesta raó, la Comissió de 

Fisioteràpia Cardiorespiratòria 

del Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya va seleccionar 

aquests exemples d’exercicis per 

a pacients amb MPOC.

 Proposta d’exercicis per a 

gent gran: fisioterapeutes.cat

  

 Proposta d’exercicis per a 

gent gran 2: 

fisioterapeutes.cat 

 Pauta d’exercicis respiratoris 

per enfortir els pulmons que 

ens proposa el fisioterapeuta 

Rafa Nadal en aquest vídeo: 

fisioterapeutes.cat

 Com a última opció i per tal 

que pugueu planificar sessions 

variades, podeu seguir els 

consells i fer els exercicis que 

ens proposen al web de l’Àrea 

de fisioteràpia respiratòria 

de la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica 

Separ: 

www.separ.es 

E

www.freepik.es

https://vimeo.com/405758877
https://vimeo.com/413516408
https://vimeo.com/415715362
https://vimeo.com/415715362
https://www.separ.es/node/1768


18

NOSALTRES

l passat 4 de novembre, el Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya i PLANENDO (planendo.com) van signar un 

conveni marc de col·laboració. El degà del CFC, Sr. Ramon Aigua-

dé, i José de la Torre, com administrador solidari de la societat 

Recupera’t Medicina Esportiva SL, actuant com a propietari de la 

marca comercial PLANENDO, van rubricar un acord, l’objectiu del 

qual és, entre d’altres, oferir a les i els fisioterapeutes l’accés a una 

plataforma en línia per poder gestionar continguts de fisioteràpia 

en format de vídeo per millorar el servei de professionals i centres 

entre ells i els seus pacients amb un important descompte del 

50% sobre el preu de totes les seves tarifes.

L’eina ofereix un espai de gestió i organització i també es pot fer seguiment i planificació 

de continguts. El conveni també inclou una aplicació gratuïta per als pacients perquè 

puguin seguir els plans de tractament. D’aquesta manera ambdues entitats coincideixen 

en l’interès de promoure accions destinades a millorar les prestacions tecnològiques i de 

coneixement dels fisioterapeutes per a la millora de la salut de la població i, en especial, 

de les persones amb discapacitat i aquelles que precisen atenció de fisioteràpia.

Aquest conveni té una vigència d’un any, prorrogable tàcitament per períodes d’un any 

per acord de les dues parts.

EComparteix 
vídeos amb els 
teus pacients 
i planifica el 
seu tractament 
amb un 50% de 
descompte 

Servei gratuït de creació de pàgines web. 
Ara també per a autònoms 

s ho vam anunciar fa uns mesos i ara ja podem dir que al 2021 serà realitat. Si fins 

ara el servei només estava disponible per a centres, el proper mes de gener els 

autònoms també podran disposar d’un servei de creació i manteniment de pàgines web 

de manera totalment gratuïta. 

Aquest servei posa a disposició de qui ho sol·liciti una pàgina web amb disseny respon-

siu (permet adaptar el format dels continguts a ordinadors, tauletes, telèfons mòbils o 

dispositius similars), amb una sèrie d’apartats que es poden personalitzar 

d’acord amb unes plantilles tipus.

El Col·legi s’encarregarà del muntatge, mentre que els col·legiats i les col·le-

giades interessats aportaran la informació, les imatges i vídeos que vulguin 

que apareguin a la seva web i, fins i tot, podran triar els seus propis colors 

corporatius. El servei inclou un màxim de dos canvis gratuïts a l’any després 

de fet el disseny inicial.

La pàgina web resultant s’allotjarà en un servidor del propi CFC 

amb un subdomini, també gratuït, personalitzat per a cada usuari.

U

https://www.planendo.com/
https://www.planendo.com/ca/
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Invisible, 
d’Elvira Arbós Sabaté
Tapa tova: 106 pàgines

ISBN-13 : 979-8627060118

Disponible a Amazon 

l centre de rehabilitació del doctor Miralles la tasca 

transcorria sense massa complicacions, el metge ens 

protocol·litzava cada tractament i no m’havia de trencar massa 

el cap. Excepte algunes persones especialment complicades la 

gran majoria era gent agradable i de tracte fàcil.” 

Aquest és un fragment d’una de les històries enllaçades d’Invisible, 

la primera novel·la d’Elvira Arbós Sabaté (col·legiada 687) en la qual 

l’Elies, fisioterapeuta de professió, va acumulant experiències difícils en el 

seu entorn de treball, un centre mèdic. La cosa no millora, però, quan decideix 

canviar de feina i exercir com a fisioterapeuta en un geriàtric, les desavinences amb 

la gerent seran constants.

Invisible explica la història d’un home que des del seu naixement és ignorat per la gran 

majoria de la gent amb qui es relaciona i no rep la visibilitat ni el reconeixement que creu 

merèixer. El nostre protagonista s’amaga entre les pàgines del relat i s’amaga tan bé que 

al lector li cal esbrinar qui dels protagonistes és el protagonista. Tres històries que s’en-

llacen en una història de superació on aprenem que el propi hàndicap pot ser aprofitat i 

convertir-se en el propi avantatge. Tots els personatges persegueixen el mateix, aconseguir 

una vida millor.

SOBRE L’AUTORA
Nascuda a Barcelona l’any 1966, Elvira Arbós Sabaté és diplomada en fisioteràpia per 

l’Escola i Universitat d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat. Ha treballat amb diferents 

tècniques com Bobath, Schroth i Mezières, per formar-se finalment com a  professora 

certificada en el Mètode Feldenkrais.

Treballa a l’Escola d’Educació Especial Esclat de Barcelona,  centre especialitzat en  nens 

i adolescents amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat. 

També ha realitzat col·laboracions amb el Centre de Prevenció en Arts Escèniques trac-

tant, des de la fisioteràpia i  des del mètode Feldenkrais, a artistes com músics, cantants, 

ballarins, actors i fisioterapeutes.

“A

https://www.amazon.es/INVISIBLE-Elvira-Arb%C3%B3s-Sabat%C3%A9/dp/B085R72RN5/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=elvira+arbos&qid=1601312934&sr=8-1
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La fisioteràpia educativa, una figura clau 
per a l’alumnat amb necessitats especials

intre de la campanya “Consells per viure millor” que duen a terme la gran majoria 

de col·legis professionals de fisioteràpia de l’estat espanyol, el mes de novembre es 

va dedicar el videoconsell a la fisioteràpia educativa. Aquesta dimensió de la fisioteràpia 

s’integra en les estructures educatives amb l’objectiu principal de poder facilitar l’accés 

al pla d’estudis a tots aquells estudiants que tenen necessitats especials, associades amb 

discapacitats físiques.  

La fisioteràpia educativa pot desenvolupar el seu treball en tots aquests centres de caràc-

ter educatiu: EOEP (Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica), CDIAP (Centres 

de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), CEE (Centre d’Educació Especial), CEIP 

(Col·legis d’Educació Infantil i Primària), IES (Instituts d’Educació Secundària) així com ONG. 

El suport a aquest tipus d’alumnes mitjançant la fisioteràpia es pot dur a terme de dues 

maneres:

 Per atenció directa.  El o la professional fisioterapeuta treballa amb l’alumne en les 

estratègies pedagògiques per aconseguir els objectius fixats en el programa.

 Per atenció indirecta. Normalment és imprescindible per complementar allò que s’està 

fent de manera directa per millor el seu impacte. L’atenció indirecta pot significar establir 

un mètode col·laboratiu amb els altres equips del centre, ja siguin d’orientació i/o docents, 

per tal de marcar uns objectius comuns. Amb aquesta feina es pot identificar, valorar i 

guiar les necessitats educatives especials relacionades amb el desenvolupament motor, 

així com el desenvolupament i aplicació d’adaptacions curriculars. 

Amb la fisioteràpia educativa també es poden establir protocols d’avaluació que permeten 

determinar les necessitats de tractament dels estudiants amb patologies 

motores, avaluar les habilitats físiques i proposar les ajudes tècniques i 

adaptacions necessàries del medi ambient per facilitar el seu accés a les 

tecnologies de la docència i la informació. 

Les famílies i els professors també han de ser informats sobre la intervenció 

en fisioteràpia que s’ha de dur a terme, així com orientació sobre possibles 

accions en l’àmbit escolar i familiar. 

Tant al Departament d’Ensenyament com al ma-

teix Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es 

pot obtenir més informació al respecte d’aquest 

àmbit dels serveis fisioterapèutics. Pot veure 

aquesta informació també al videoconsell a la 

pàgina web del Col·legi: 

D

fisioterapeutes.cat

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/ciutadans/consells/viure-millor-2020
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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: 
Segon període de preinscripció de l’11 al 15 de gener del 2021

Dades de contacte: 
Joan Carles Casas Baroy  joancarles.casas@uvic.cat 

Formació

https://www.uvic.cat/doctorat/cures-integrals-i-serveis-en-salut
https://www.uvic.cat/doctorat/cures-integrals-i-serveis-en-salut
mailto:joancarles.casas@uvic.cat
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ENTREVISTA

LORENA 
MOLINA, 
directora del Campus 
Docent de Sant Joan 
de Déu

ENTREVISTA A

És imprescindible incorporar, 
als equips d’atenció primària, 

professionals fisioterapeutes per tal 
de millorar l’abordatge i l’atenció de 

les persones. 
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Directora del Campus 
Docent Sant Joan de 
Déu (SJD), centre 
adscrit a la Universitat 
de Barcelona (UB) i 
directora de Ediciones 
San Juan de Dios, Lorena 
Molina és infermera, 
doctora en Biomedicina 
per la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF), 
PDI (Professor Docent i 
Investigador) al Campus 
SJD i segueix fent 
guàrdies com a infermera 
assistencial al Sistema 
Mèdic d’Emergències 
de Catalunya. Molina 
és membre del Comitè 
d’Experts per a la 
Transformació del 
Sistema Públic de Salut 
i del Grup d’Investigació 
en Infermeria, Educació 
i Societat (GIIES) del 
Campus Docent SJD. 
En aquesta entrevista 
fem un repàs de tots 
aquells elements que ara 
mateix estan en discussió 
al voltant del sistema 
sanitari.

ostè forma part del Comitè d’Experts per a la Transformació del Sistema 
Públic de Salut. Quin és el seu punt de vista sobre els elements estratègics 

que cal afrontar?
El document lliurat al Departament de Salut recull 8 principis en els quals creiem que 

s’ha de fonamentar el sistema sanitari que necessitem; un finançament suficient, una 

salut pública sòlida, la modernització de la gestió dels centres, un model assistencial 

integrat, lideratge professional, participació ciutadana, recerca i innovació competitives 

i la transformació digital del sistema. En aquests principis es van desenvolupar més 

de 30 propostes. Una certesa que s’ha posat de manifest és la necessitat de tenir 

una salut pública sòlida que necessita un augment d’un 1.5-2.5%  del percentatge del 

pressupost que es destina actualment a Salut Pública. La salut a totes les polítiques, 

potenciant les intervencions interdepartamentals (salut, educació, economia, habitatge, 

urbanisme, medi ambient, ocupació, etc.), abordant la promoció de la salut i la preven-

ció de la malaltia amb una visió global, i desplegant un model de salut comunitària.

Quins són els punts dèbils del sistema que més difícil pot ser revertir? I en quins 
aspectes som forts i ens podem sentir orgullosos?
Un dels punts dèbils que encara està molt arrelat és la prevalença d’un model biomèdic 

i un sistema de salut centrat en la malaltia i no en un model centrat en la persona/

comunitat i en el manteniment i promoció de la salut. Fa anys que es treballa per 

revertir-ho, s’ha d’implementar un model assistencial integrat per a les persones on, a 

més d’atendre les necessitats sanitàries, es tinguin en compte també les necessitats 

socials, a través de la integració dels departaments de Salut i d’Afers Socials i Fa-

mílies. Això fa que sigui imprescindible potenciar i reforçar la centralitat de l’atenció 

primària i garantir el contínuum assistencial integrant els diferents nivells d’atenció i 

establint processos tranversals. Ens podem sentir molt orgullosos del capital humà 

dels professionals de salut que tenim, la pandèmia actual ens ha ajudat a visibilitzar 

aquest capital humà i a posar-lo en valor. El gran repte es mantenir-ho i això passa 

per millorar les condicions laborals dels professionals de manera urgent. Com a 

punts forts, destacaria, entre d’altres, la transformació realitzada en els darrers anys 

en l’atenció a la gent gran, la cronicitat, la salut mental, l’atenció pal·liativa i final de 

vida. L’avanç que s’ha fet en l’abordatge i atenció d’aquestes persones ha estat molt 

significatiu i ha posat en valor la importància del treball transdisciplinari i la rellevància 

d’incorporar professionals imprescindibles en els equips com són els fisioterapeutes, 

terapeutes ocupacionals i treballadors, educadors i integradors socials.

Quan es pensa en el reforç del sistema públic de salut, creu més en la creació de 
noves infraestructures o en l’aplicació de millores a l’atenció primària mitjançant 
més recursos humans, tecnologia, etc?  
Indubtablement, la incorporació de recursos humans és una necessitat vital. Tal i 

com he comentat anteriorment, hem de canviar el model d’atenció i posar en valor 

l’educació per a la salut (promoció i prevenció). Per poder fer això hem de millorar la 

dotació d’infermeres a l’atenció primària augmentant la ràtio i donar-los la capacitat 

de gestionar-se i organitzar-se, liderar processos i reconèixer els nous rols profes-

sionals. De la mateixa manera que és imprescindible incorporar, als equips d’atenció 

primària, professionals fisioterapeutes per tal de millorar l’abordatge i l’atenció de 

les persones en una societat cada vegada més complexa, més gran i amb major 

cronicitat. Reforçant així el treball transdisciplinari.

V
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Per la seva experiència i responsabilitat coneix perfectament quin és el paper 
de la infermeria en el sistema. Com s’han viscut aquests mesos, i els que poden 
venir, amb una càrrega de treball tan alta?
Fa una setmana el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) deia que durant la 

pandèmia han mort tantes infermeres com a la Primera Guerra Mundial, entre d’al-

tres professionals de salut i d’altres que no han mort, però pateixen les seqüeles de 

la malaltia. Són dades que conviden a reflexionar molt. Les infermeres han estat, 

com sempre, al costat de la persona, cuidant, acompanyant i prenent decisions 

amb una càrrega de treball física i emocional mai viscuda. Les infermeres hem evi-

denciat la nostra professionalitat, responsabilitat, lideratge i compromís aportant el 

coneixement, l’experiència i les competències amb l’objectiu de protegir i millorar la 

qualitat de vida de les persones. En moments determinats, la gestió de les emocions 

es fa molt complexa, però això no ens limita per continuar cap endavant i seguim 

actualitzant-nos, formant-nos, fent recerca i consumint molta literatura científica 

per proporcionar la millor atenció basant-nos en l’evidència. Ens trobem novament 

amb una altra onada, però amb seqüeles greus de la primera. Els ciutadans han de 

ser conscients de la necessitat inexcusable de protegir-se per protegir-nos i això 

implica prendre mesures que podrien ser menys restrictives si ho féssim bé. És un 

tema de responsabilitat individual i social!

Les dades de la pandèmia fan pensar que a Espanya s’han comés més errors que 
en d’altres països del nostre entorn on els índexs de mortalitat es mantenen més 
baixos. On creu que hem fallat?
No soc experta en el tema, segurament un epidemiòleg podria facilitar un raonament 

millor. Sota la meva opinió no hem estat proactius, hem estat reactius. La gestió de 

la pandèmia s’ha utilitzat per fer política, quan hauria d’haver estat un tema per fer 

front comú, treballar amb comitès d’experts que integrin professionals de tots els 

àmbits, i reitero la paraula TOTS ja que en molts casos s’han de deixat de banda, 

en molts comitès i fòrums rellevants i importants, professionals essencials com som 

les infermeres, els fisioterapeutes, treballadors socials...  

Parlem també de la seva tasca al Campus Docent on el Grau en Infermeria és 
segurament el més conegut. Quins són els seus objectius com a directora del 
Campus?
El Grau en Infermeria és l’ensenyament més conegut, encara que l’oferta formativa 

abasta la formació universitària i la formació professional en els àmbits de salut i 

social. En aquests moments de pandèmia cal posar en valor la gran tasca docent 

que s’està portant a terme per garantir una formació de qualitat, moltes vegades 

acompanyada de la tasca assistencial. I com sempre, acompanyant els nostres 

estudiants en el seu aprenentatge, grans protagonistes de la pandèmia amb la 

seva labor d’auxili sanitari. Al Campus Docent SJD hem trobat la manera de com-

binar la tradició, l’ètica, la solidaritat i cooperació, la perspectiva de gènere i les 

desigualtats socials, amb la pràctica basada en l’evidència, el pensament crític, el 

lideratge, la presa de decisions, els nous models d’aprenentatge, I+D+i, la innovació, 

etc., responent a les demandes/exigències i canvis socials que estem vivint que 

ens motiva a la millora contínua. Com a directora del Campus Docent tinc com a 

objectiu acompanyar i liderar un gran equip per formar professionals crítics/ana-

lítics, flexibles, creatius, resilients, capaços de ser motor de canvi, amb iniciativa i 

CONTRA LA COVID 
S’HAURIA D’HAVER 

LLUITAT AMB 
COMITÈS D’EXPERTS 

INTEGRATS PER TOTS 
ELS PROFESSIONALS, 

I REITERO LA 
PARAULA TOTS, 

TAMBÉ INFERMERES, 
FISIOTERAPEUTES 
O TREBALLADORS 

SOCIALS
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innovadors. Per fer això tenim l’oportunitat de construir un nou espai on fer 

això possible, generant entorns d’aprenentatge disruptius, convivint amb 

la tecnologia. I potenciar sinergies amb altres institucions i/o empreses, 

incloent les dels àmbits de les TIC. Som una institució amb grans valors 

i grans desitjos!

Malgrat la duresa de la pandèmia, la crisi ha servit per fer més visible 
la importància de totes les professions sanitàries, com la infermeria, 
però també la fisioteràpia. Quina valoració en fa?
Malauradament ha estat una forma de fer visible les infermeres en un any que 

el Consell Executiu de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va proclamar 

com a l’any de les infermeres i llevadores. Fins i tot es va generar el moviment 

Nursing Now liderat per infermeres referents amb l’objectiu d’impulsar l’excel·lència 

de les cures infermeres i el lideratge. Sense cap mena de dubte, la pandèmia ens 

ha ajudat a fer visibles grans professionals invisibles per a la societat com som 

les infermeres i els fisioterapeutes. S’ha posat de manifest que som imprescin-

dibles en el sistema sanitari i que hi tenim un paper cabdal.

Parlant de la fisioteràpia, que és un àmbit que coneix perfectament, quin 
creu que ha de ser el futur de la fisioteràpia i quines polítiques específiques 
haurien d’ajudar al desenvolupament de la professió?
El fisioterapeuta és un professional imprescindible que s’ha d’integrar en els 

equips de salut dels diferents àmbits assistencials. No es tracta només de la 

rehabilitació de les persones, que és molt important, sinó de la seva participació 

en la promoció i prevenció de la salut. Això fa que sigui imperatiu incorporar fisiote-

rapeutes als equips d’atenció primària per poder treballar de forma transdisciplinària 

amb la resta de professionals.

Per acabar, creu que seguirem sent un país exportador de bons professionals 
sanitaris o hi ha opcions de revertir la situació i, fins i tot, atraure part del talent 
que ha marxat fora els darrers anys? Com s’hauria de fer?
Fa més de 10 anys que arrosseguem un dèficit d’infermeres davant una societat cada 

vegada més complexa, amb major necessitat de cures que porta a una major sobre-

càrrega de treball i pressió. I ha passat el mateix amb altres professionals de salut.

A Catalunya comptem amb 6,2 professionals per cada 1000 persones, la mitjana 

està per sobre de l’estatal que és del 5,9 i en canvi molt per sota de la mitjana eu-

ropea, que és de 9. Les ràtios infermera/pacient en els diferents àmbits són molt 

elevats, exposant-nos a una disminució de la qualitat de les cures i de la seguretat 

del pacient. I hem d’afegir que les condicions laborals en les quals realitzem la con-

tractació dels professionals no ajuden a retenir el talent ni a fidelitzar les persones. 

Un dels principis que recull el document lliurat al Departament de Salut precisament 

posa de manifest la necessitat de millorar les condicions laborals dels professionals 

sanitaris, generant noves polítiques de contractació i de gestió, incrementant les 

retribucions, la flexibilització i la conciliació, incentivar recerca... Fins que no acabem 

amb les polítiques actuals de contractació i de gestió de les infermeres que estan 

en ús des de fa tants anys no evitarem que les infermeres marxin a altres països 

amb millors condicions laborals i socials. Molt menys aconseguirem que tornin les 

que han marxat, cal un canvi de model de gestió.

“EL FISIOTERAPEUTA 
ÉS UN 
PROFESSIONAL 
IMPRESCINDIBLE 
QUE S’HA 
D’INTEGRAR EN ELS
EQUIPS DE 
SALUT DELS 
DIFERENTS ÀMBITS 
ASSISTENCIALS”
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El fisioterapeuta Xavier García Nadal està actualment a Kazan però 
ha voltat per mig món abans d’arribar a formar part del primer 
equip del Rubin Zakan. La seva experiència ens l’explica en aquesta 
entrevista on fa un extens repàs, no només de la seva història 
personal sinó també dels reptes de la fisioteràpia aplicada al món de 
l’esport de competició i de com s’entén en diferents països. 

“La meva carrera és 
un pur aprenentatge 
diari, tant personal 
com professional”

XAVIER GARCÍA NADAL
FISIOTERAPEUTA DEL RUBIN KAZAN
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n quins llocs ha exercit la fisioteràpia, fins ara, fora de Catalunya?
La veritat és que sigui per la inquietud que em mou per conèixer, perquè en 

moltes ocasions he sentit que poc tenia a perdre en aquell moment, o bé perquè 

se m’han presentat oportunitats que creia que li donaven cert sentit a un camí 

professional que sempre he tingut clar quin era, tot i que potser des de fora, en 

alguna ocasió, ha pogut semblar un pèl borrós... doncs bé, sigui per una raó o una 

altra, he pogut treballar com a fisioterapeuta en un bon grapat d’indrets que mai 

m’hagués imaginat poder ni tan sols visitar. Brussel·les (Bèlgica), Angers (França), 

Beijing (la Xina), Pavlodar (Kazakhstan), Birmingham (Anglaterra), i la ciutat de 

Kazan (Rússia) on resideixo actualment, en són uns quants exemples. Ara bé, tot 

i aquestes ciutats, que n’hi ha de llunyanes i d’altres de molt llunyanes, no puc ni 

em permeto oblidar que gràcies a l’excusa de la nostra professió, també he pogut 

fer feina arreu de l’estat espanyol, gaudint i aprenent igual o més. 

Per què va decidir fer les maletes en el seu moment ?
A mesura que anava avançant a la universitat era més conscient de la quantitat 

de coneixement i experiències que molts dels professors tenien la valentia de 

compartir amb nosaltres, els estudiants; així que em vaig començar a plantejar 

amb qui i on volia seguir el meu aprenentatge quan acabés els estudis. I, segons 

s’apropava el final universitari, tenia cada vegada més clar que faria els malabars 

que em calguessin fer per poder viure, d’una manera o altra, un dia a dia profes-

sional amb una de les persones que més m’havia marcat en això de la fisioteràpia 

fins aquell moment, que no era un altre que el Sr. Enric Sirvent. Així que, després 

d’algun correu electrònic sense resposta i alguna que altra visita al seu despatx, 

durant uns mesos vaig poder viure ben de prop un dia a dia en una consulta que 

en el seu moment tenien a Sabadell (la veritat és que desconec si encara hi fa feina 

allà o no). Recordo també que ell feia molta referència a la bibliografia científica, 

a la influència de la fisioteràpia francesa, així com a la Sra. Margarita Company i el 

concepte Sohier. Per la qual cosa vaig pensar que tocava parlar amb la Sra. Com-

pany per decidir quin era el següent pas que em recomanava donar. Dit i fet, al 

poc temps d’haver-me trobat amb ella i algunes xerrades amb els de ben a prop, 

em trobava de camí cap a Brussel·les, amb un diccionari Francès-Català sota el 

braç, per mirar d’inscriure’m en una de les universitats de referència del país 

per intentar continuar amb la modalitat d’estudis de fisioteràpia que allà 

s’oferia... I així de fàcil i resumit s’explica un dels meus primers fracassos 

d’una llista inacabable, però que de ben segur que sense haver passat 

per aquest, ara no seria on soc ni hagués viscut el que he viscut.   

Per a vostè, quina experiència ha suposat treballar en aquests 
països?
Com és d’imaginar, indrets com el nostre, França, la Xina, el 

Kazakhstan, Anglaterra o la freda Rússia, això de la salut s’entén 

i es mira des d’una perspectiva força diferent, a la vegada que 

no es deixa de buscar el mateix objectiu, que no és un altre 

que treballar perquè tot l’organisme funcioni de la manera 

més òptima possible, i gestionar (concepte que cada vegada 

entenc com a més clau), de la manera més eficient, el procés 

d’aquelles alteracions que es puguin donar. I tenint en compte 

E
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això, un ha de mirar d’adaptar la seva manera de veure la fisioteràpia al context en 

què es troba situat. Així que, tot el que sigui buscar l’adaptació, ho entenc com un 

respecte, comprensió, creixement i perseverança... i això és pur aprenentatge diari 

tant professional com personal.      

Què el va fer decidir per continuar la seva carrera amb el Rubin Kazan? Hi té 
connexions personals? Com sorgeix l’opció de Kazan?
Com molt del que ens passa a la vida, aquesta oportunitat de poder fer feina per 

a un club com és el Rubin Kazan se’m presenta per una combinació de casualitats 

que es donen després de molta feina feta. M’explico. Jo em trobava a Anglaterra, 

concretament a Birmingham, col·laborant amb l’Acadèmia del Birmingham City 

FC a la vegada que aprofitava per millorar el meu anglès que mai ve malament. 

Aleshores un amic i company de professió, l’Alejandro Lanchas, qui ha sigut durant 

molts anys responsable del Departament de Fisioteràpia del CD Leganés, em va 

comentar que el Rubin Kazan estava donant forma a un nou projecte, i que una de 

les idees que tenien en ment era que el Servei Mèdic tingués una major influència 

europea en el seu enfocament. Pocs dies després, m’arriba la mateixa proposta de 

part d’en Luis Casais, professor de la Universitat de Vigo i preparador físic del FK 

Rostov, un dels equips que millor ho està fent els últims anys tant a la lliga russa 

com en competició europea, així que després de posar-me en situació passa el meu 

nom al club... però, per alguna raó que desconec, el tema queda estancat alguns 

dies sense nous moviments. Dies més tard, per una altra via, el preparador físic 

del mateix Rubin, en Javi Noya, i jo, vàrem aconseguir posar-nos en contacte, i ell 

és qui després d’alguna que altra conversa telefònica em posa en contacte amb el 

Sr. Oleg Yarovisnky, nou director esportiu del club i mà dreta del nou entrenador. I 

arribats fins aquí, amb l’Oleg tot va ser molt fàcil, la veritat. M’explica, en un anglès 

molt més fluid que el meu, el nou projecte del Rubin, quina idea tenen del nou grup 

de treball que lidera, i què és el que estaven buscant per al nou Servei Mèdic; així 

que en un parell de trucades arribem ràpidament a un acord. No vaig dubtar ni un 

segon que incorporar-me a un club com el Rubin li donaria sentit a molts dels mo-

viments que havia fet fins al moment i m’ajudaria a seguir creixent a tots els nivells. 

I en relació a les connexions personals, cap ni una la veritat, però un acaba per-

dent la por a fer maletes de nou i moure’s una altra vegada sense conèixer amb 

certesa amb què ni amb qui es trobarà...   

Com han organitzat els serveis de fisioteràpia? 
Com he comentat anteriorment, la idea que tenien els que lideren el nou projecte 

de club, entre ells el responsable de l’àrea esportiva, era que en el nou Servei Mèdic 

hi hagués una major influència d’una visió més europea, o fins i tot m’atreviria a 

dir més anglosaxona. Amb aquest objectiu, a primers d’any ens vàrem sumar al 

projecte dos nous fisioterapeutes, el Sr. Stuart Leake, un fisioterapeuta anglès que 

s’incorpora a liderar el departament, i jo. I per donar un nou impuls al projecte i 

donar-li més força encara al Servei Mèdic, a mitjans d’aquest any el club torna a 

fer dues noves incorporacions de pes per liderar tot el servei, en aquest cas dos 

doctors més. Un, és l’actual cap del Servei, el Dr. Mikhail Butovsky, que prové d’un 

club històric com és l’Spartak, i un segon com és el Dr. Kiril Ivanov, provinent del 

Lokomotiv de Moscou. Així que acabem l’any essent un doctor en cap respon-
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sable de tot el servei, 2 doctors més, 3 fisioterapeutes, 1 readaptador i 2 

massatgistes, i tots amb la mateixa idea de donar forma a aquest nou 

departament que tenim clar que tant pot oferir a l’equip.

Hi ha més professionals catalans o espanyols en l’entorn del club?
Doncs sí, i més que agraït, la veritat. Que quan arribo al club hi hagi una 

figura com la d’en Javi Noya, preparador físic espanyol de moltíssim re-

corregut i molt valorat al país (campió de lliga amb l’Spartak de Moscou), 

i en Víctor Gómez, readaptador i persona de la seva confiança, el qual 

també portava ja una temporada sencera al club, em va ajudar, i molt, 

tant a nivell professional com personal. Les primeres setmanes a un nou 

país, amb una forma de fer diferent, ajuda molt tenir gent que veu la vida 

des d’un punt de vista semblant, sobretot, que parla el teu mateix idioma. I 

si això fos poc, històricament el club ha tingut molts professionals espanyols, 

com recentment ha estat el cas d’en René Santana (fisioterapeuta), Pepe 

Pastor i Miquel Gomila (preparadors físics), o el mateix entrenador Javi 

Gracia i el seu cos tècnic, així com jugadors com en César Navas, que 

han deixat una bona empremta... tot això genera una atmosfera al 

club que fa que l’arribada d’un sigui molt més fàcil.

Recordo fa anys una eliminatòria europea en què el Barça va jugar 
a Kazan amb un fred extraordinari. Com afecten les condicions 
climàtiques a la seva feina o no fa cap diferència?
Per sort, la feina que jo faig en el meu dia a dia em permet estar 

força resguardat del fred, que no és cap broma (ara mateix estem 

a -110). Ara bé, és cert que aquestes temperatures es donen només 

en un període concret, que va aproximadament des de mitjans de 

novembre fins a mitjans de febrer, i és durant aquest període que la lliga 

s’atura gairebé dos mesos (des de mitjans de desembre a mitjans de febrer). 

I, gràcies a les facilitats del nostre club, les dues setmanes de desembre l’equip 

se sol instal·lar a una ciutat situada al sud del país, costera amb el Mar Negre, on 

les temperatures són molt més agradables que les que patim aquests mesos a 

Kazan. Ara bé, poder estar més resguardat i que el club ens ofereixi certes facili-

tats, no vol dir que durant unes setmanes, els jugadors, i sobretot els estrangers 

que no estan tan acostumats, no hagin de fer un esforç important per adaptar-se 

a aquestes condicions climàtiques extremes, i a tot el que d’aquestes pot derivar.    

Com és tractar jugadors d’elit? Hi veu diferències entre els països on ha treballat? 
Si hagués de remarcar quelcom en relació al treball en l’esport d’elit, és l’exigèn-

cia en la gestió de cada un dels processos de recuperació. Sovint és una lluita a 

contrarellotge on hi ha poc marge per a l’error, i on el que s’ha aconseguit fins al 

moment s’acostuma a oblidar, i a un se’l valora una i una altra vegada, en cada un 

dels processos. Jo no oblido mai que soc fisioterapeuta, ni més ni menys, i que 

soc una figura més d’un engranatge, un equip de treball, en el qual tots busquem 

el mateix, que l’equip rendeixi el millor possible. Seguint fent referència a tota 

aquesta gestió del procés, i comentant alguna diferència entre països, cert és que 

he ‘respirat’ força diferència en relació a quina importància se li dona al ‘timeline’ 

del retorn a l’equip del jugador lesionat. Per exemple, a la Xina, que un jugador re-
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fereixi dolor, és sinònim d’haver d’aturar-se, amb la dificultat que en el seu dia em 

va suposar el fet d’haver-ho d’entendre i acceptar. Des d’un respecte històric 

i sociocultural, vaig lluitar per anar canviant poc a poc aquesta idea en els 

nostres jugadors. L’objectiu no va ser un altre que passar de la idea i la 

creença d’un dolor que invalida a un dolor que ens informa i ajuda a 

saber en quin moment ens trobem, fet que em va requerir de molta, 

moltíssima educació del mateix procés... sense oblidar la dificultat 

que l’idioma m’oferia. No em vaig avorrir gens ni mica, la veritat. 

A Anglaterra, des d’un primer moment se’m va transmetre que la 

referència no era una altra que la bibliografia científica. I com tot 

mètode de treball, vaig poder conviure tant amb allò que era  bo 

com amb el que no ho era tant. La ciència ens ofereix una resposta 

al què i al per què fem el que fem en cada moment, ens marca 

un camí que ‘a priori’, ens asseguren, té resultats, i un cert marge 

en el ‘timline’ del procés. Ara bé, per desgràcia, no tota resposta la 

trobem en les publicacions científiques, per tant s’ha de saber ser 

crític i no oblidar el sentit comú necessari per, en ocasions, poder 

decidir al marge dels articles. Així doncs, em va donar la sensació de 

què tot allò bo que els hi oferia el mètode científic, a la vegada els limitava.

I a Rússia, igual que al Kazakhstan, es treballa des d’una perspectiva molt més 

intervencionista, on el dolor hi és present en el dia a dia, on les càrregues de tre-

ball són encara un pèl excessives, i on el mètode científic mica a mica va guanyant 

presència, però on encara li falta molt recorregut.    

Pensa que els i les professionals del nostre país tenen un bon prestigi a l’exterior? 
La veritat és que jo sempre he sigut bastant crític amb mi, amb els meus i amb 

els de la meva especialitat, però quan tens l’oportunitat de veure una mica el que 

es fa i com es fa a diferents parts de món, i fer això de comparar que tant ens 

caracteritza, un pensa “doncs, déu-n’hi-do el nivell que tenim els de casa.” Ara bé, 

la veritat és que no crec que siguem només els fisioterapeutes els que estem ben 

valorats, i és que només cal veure la quantitat de professionals tant del món de la 

salut com del rendiment que hi ha fent bona feina pel món. 

Si tornés a començar, canviaria alguna cosa del seu recorregut professional?
El meu avi, savi com tots els avis per l’experiència que tenen en això de la vida, 

sempre em deia que ell volia tornar a tenir 25 anys però amb tot el que havia après 

fins al moment. Així que espero que serveixi com a resposta...   

Quins són els seus objectius a mig termini? Li agradaria tornar a casa?
A mig termini tinc la idea de seguir vinculat al món del rendiment esportiu, tot i que 

sempre he tingut pendent el fet de poder, algun dia, animar-me amb la via doctoral, 

però si els projectes laborals m’ho permeten, això ho deixaré per a més endavant. 

I de cara a tornar algun dia a casa... Si algú creu que hi ha un millor lloc per fer 

feina que no sigui a prop de la parella, la família, els amics, i en un entorn amb tot 

el que ens ofereix el nostre, està, i de llarg, força equivocat... o així ho sento jo. En 
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el rerefons de tot pas que he donat hi ha l’afany, d’algun dia, tenir l’oportunitat de 

poder tornar a fer feina a casa... ara bé, mentre aquesta no es presenti, la seguiré 

lluitant, des d’on calgui lluitar-la, per estar el millor preparat possible.   

  

Què recomanaria als i les fisioterapeutes que volen especialitzar-se en un esport 
d’elit com ara el futbol?
Doncs no sé si soc jo algú per fer recomanacions, ara bé, suposo que després de 

tota l’entrevista no quedaria del tot bé que no respongués a la darrera pregunta... 

A nivell acadèmic, els hi diria que moltes hores d’estudi, i és que sense estudi poc 

s’aconsegueix, i estar força al dia del que ens ofereix la comunitat científica. A nivell 

professional, quan abans tinguin l’opció, que facin per vincular-se a algun equip o 

entitat esportiva, i començar així a conviure amb el que significa el dia a dia d’un 

esportista o equip, sigui del nivell que sigui. I a la vegada, que dediquin el temps 

suficient a ser a prop d’altres companys o referents professionals amb diferents 

especialitats, i és que a la llarga, formaran equip de treball amb una gran diversitat 

de professionals, que quan més puguin conèixer la feina que fan, més els ajudarà 

a entendre’ls i a anar en la mateixa línia. I a nivell personal, poca por a decidir, a 

equivocar-se i a tornar a començar. 
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QUI ÉS QUI?

QUI SOC?
Soc Javier Jerez, nascut a Eivissa l’any 1981 i fisioterapeuta des del 2002, quan em 

vaig diplomar a la Universitat de València. Motivat pel meu gust per l’esport (vaig 

competir en natació 9 temporades), vaig començar en l’àmbit de fisioteràpia mus-

culoesquelètica i esportiva. A Eivissa, vaig treballar uns 10 anys en l’àmbit privat/

concertat i al Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut), on vaig signar la plaça 

fixa a l’any 2011, després d’un procés d’oposició pública. Per aquella època ja havia 

iniciat la meva curiositat per la recerca i vaig començar a publicar alguns treballs 

sobre sòl pelvià. Aleshores vaig prendre la decisió de sol·licitar una excedència a 

l’Ib-Salut per iniciar estudis de màster i doctorat. Al 2013 vaig aconseguir una beca 

per estudiar un màster de Salut Pública al Brasil, a la Universitat Federal de Rio 

Grande do Norte i al 2014 una altra per començar el doctorat, que vaig finalitzar 

el 2016. Va ser una decisió important, però vist en perspectiva crec que va ser 

un dels millors períodes de la meva vida, ple d’aprenentatges a nivell acadèmic i 

personal. El fet d’estudiar Salut Pública em va permetre tenir una visió més àmplia 

de la salut i del paper del fisioterapeuta; també vaig començar a fer recerca en 

Gerontologia, en aspectes com la funcionalitat, la incontinència, etc. 

Javier 
Jerez, 
NOU ASSESSOR 
EN RECERCA 
DEL COL·LEGI
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QUÈ FAIG? 
Fa 5 anys vaig decidir continuar al món acadèmic i em vaig mudar a Barcelona, 

on vaig començar a col·laborar amb investigadores i investigadors de l’àmbit de 

l’envelliment a Catalunya. Vaig treballar inicialment com a ajudant de recerca a la 

Fundació Blanquerna, en un projecte anomenat Sitless, finançat a la convocatòria 

H2020. Al projecte intentàvem disminuir el comportament sedentari i augmentar 

el nivell d’activitat física de gent gran mitjançant estratègies de canvi de com-

portament. Va ser una experiència molt positiva.

Després, al 2017, vaig aconseguir plaça a la Universitat de Vic-Universitat Central 

de Catalunya (UVic-UCC) com a professor del programa Serra Húnter, on parti-

cipo principalment en les assignatures de Fisioteràpia Comunitària i Fisioteràpia 

en Geriatria. Un any després vaig poder descarregar càrrega docent per poder 

dedicar més temps a la recerca i vaig començar a coordinar el grup de recerca 

Methodology, Methods, Models and Outcomes of Health and Social Sciences 

(M3O). Gaudeixo molt coordinant aquest grup multidisciplinari, on hi ha diversos 

fisioterapeutes motivats en fer créixer la recerca. L’experiència com a delegat 

de Recerca de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC 

també està sent molt positiva; estic en continu procés d’aprenentatge pel que 

fa a la recerca i la seva gestió. L’any 2019 vaig aconseguir una beca per fer una 

estada de recerca de mig any amb un grup de recerca excel·lent de l’àmbit de 

l’envelliment saludable de la Glasgow Caledonian University, amb qui col·laboro de 

manera molt intensa. També tinc molts bons records d’aquest període a Escòcia, 

on vaig conèixer persones meravelloses i llocs molt bonics.

Darrerament he estat molt content de poder iniciar l’activitat com a assessor en 

recerca del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, tasca que espero que sigui 

molt profitosa.

QUÈ VULL FER?
A nivell professional, vull continuar aprenent i creixent. La docència i l’assistència 

m’agraden, però la veritat és que tinc predilecció per la recerca. M’agradaria ajudar 

a fer desenvolupar la recerca que es fa per part dels fisioterapeutes. Crec que la 

fisioteràpia té molts d’àmbits de creixement com ara la recerca pròpiament o en 

l’àmbit assistencial, la fisioteràpia comunitària, uroginecològica o la geriàtrica, 

entre altres; el nivell de participació del fisioterapeuta en la promoció de la salut i 

la prevenció encara és molt discret. Espero que la recerca pugui ajudar a demos-

trar la seva importància i que també, a través de la formació de fisioterapeutes i 

doctorands, hi hagi un impacte positiu en la societat. 
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am començar amb el webinar “Fisioteràpia esportiva, digues-me com corres 

i et diré quina lesió tens!” moderat pel Sr. Martín Rueda, on vam veure que la 

pràctica del running és cada vegada més prevalent al nostre país i sovint ocasiona 

lesions de tipus musculoesquelètic. El Sr. Miki Martínez ens va parlar de la tècnica 

de carrera i lesions en el running, explicant-nos les bases imprescindibles per a 

l’òptima valoració i abordatge del corredor. El Sr. Martí Quer ens va donar les claus 

per prevenir les lesions en el corredor i ens va deixar clar que córrer no lesiona, 

el que lesiona és córrer malament. Per tant, no s’ha de córrer per posar-nos en 

forma sinó que ens hem de posar en forma per poder córrer. La fisioteràpia és una 

disciplina clau en la prevenció i tractament de lesions del corredor, però cal revisar 

i conèixer els avenços científics en aquest àmbit per proporcionar a l’esportista les 

millors eines de prevenció i el millor tractament possible per ajudar-lo al retorn de 

la pràctica esportiva de forma saludable i sense risc. 

Vam continuar amb el webinar “Fisioteràpia i traumatologia del colze” moderat 

pel Sr. Lluís Puig, on vam poder observar que existeix una gran variabilitat de 

tractaments de fisioteràpia en les diferents alteracions del complex articular del 

colze, aplicats sense poder obtenir un “Gold Standard”. Gràcies al menú de casos 

clínics presentat per la Dra. Anna Carreño vam comprovar que es necessita un 

major coneixement de les alteracions traumàtiques i funcionals del colze, a més 

del seu tractament mèdic aplicat, per poder optimitzar els resultats en la rehabili-

tació, readaptació i retorn a l’activitat laboral, social i esportiva. Per finalitzar, el Sr. 

José Miguel Aguililla ens va remarcar la importància d’un algoritme de diagnòstic 

diferencial quan l’epicondilitis no millora. 

V

“DE L’EVIDÈNCIA A 
LA PRÀCTICA CLÍNICA, 
ACTUALITZACIONS 
EN FISIOTERÀPIA”. 
LA SETMANA 
DELS 
WEBINARS 
DE LA SCBF
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Vam finalitzar amb el webinar “Dolor crònic i fisioteràpia” moderat pel Sr. Pere 

Bacardit, on vam observar que, actualment, el dolor crònic és una de les principals 

causes de baixa laboral d’aquest país. La Sra. Clara Bergé i el Sr. Moisés Giménez 

van demostrar que l’evidència científica avala la intervenció de la fisioteràpia per 

a la millora del dolor crònic, permetent la reincorporació a l’activitat laboral i re-

duint la durada de les baixes. Cal conèixer, però, les eines teòriques i pràctiques 

per afrontar els casos de dolor crònic amb els millors tractaments adaptats a cada 

persona. Tornar a la feina pot utilitzar-se com a eina de rehabilitació del pacient, 

adaptant-se a la seva situació i de manera esglaonada, evitant la fragilitat del pa-

cient i sí educar-lo en els seus hàbits de vida. 

Podem concloure que la fisioteràpia és una disciplina notable dins del món de la 

salut, que ofereix gran part dels tractaments sol·licitats dins dels serveis sanitaris de 

les institucions públiques i privades. S’ha convertit en una ciència que disposa d’una 

base sòlida que permet donar resposta a múltiples patologies a través de l’avaluació 

diagnòstica i el tractament en fisioteràpia basats en l’evidència científica actual. 

Els webinars estaran disponibles dins de la zona privada per als socis de la SCBF. 

scfisioterapia@academia.cat

@SCBF_SCientific

www.facebook.com/
societat.catalano.balear.
fisioterapia

@SCBF_SCientific
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