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ots vam posar les esperances en què el 2021 significaria deixar enrere un any molt 

difícil, però tot i que s’entreveu la llum, sembla ser que encara manca un llarg camí 

abans que puguem dir que hem superat definitivament la pandèmia. 

Durant els darrers mesos s’ha fet palès el paper fonamental de la fisioteràpia en la Salut 

Pública per atendre les necessitats dels seus pacients. La seva salut s’ha vist dramàticament 

impactada per la pandèmia que estem vivint. Ens trobem en un moment cabdal per a la 

professió ja que podem aportar molt valor al Sistema Sanitari Públic. Treballem perquè els 

fisioterapeutes estiguin presents en més unitats de cures intensives. Volem més fisiotera-

peutes a l’Atenció Primària. Des del CFC estem liderant la implementació de plans pilot a 

l’Atenció Primària per intentar demostrar el benefici que això suposa per a la primera línia 

d’atenció al pacient.

Som professionals sanitaris. I com a tals hauríem d’actuar. Treballant integrats dins d’equips 

interdisciplinaris moderns. Fonamentant la pràctica clínica en la millor evidència científica 

disponible en tot moment. Multiplicant coneixements per contribuir, entre tots, a fer créixer 

la nostra estimada professió. Per davant s’obre un camí llarg i bonic.

Per a aquest any 2021, al CFC, ens hem marcat cinc temes d’interès prioritari: l’exercici te-

rapèutic, la fisioteràpia en oncologia, la fisioteràpia en geriatria, la fisioteràpia en la COVID 

i la fisioteràpia en l’Atenció Primària. Pensem que la nostra professió ha de tenir un paper 

destacat ja que abasta àmbits on hi ha molt camp per treballar, crear coneixement i aportar 

valor a la societat. És per aquest motiu que, des de la Junta de Govern, us engresquem a 

participar activament en aquestes línies de treball.

Recentment hem signat un conveni de col·laboració 

amb l’AECC – Catalunya contra el Càncer que ens 

satisfà moltíssim. L’objectiu és unir esforços 

i treballar de manera col·laborativa per 

crear grups d’exercici terapèutic per a 

pacients oncològics en ciutats fora 

de Barcelona, amb la idea de, més 

endavant, extrapolar el seu fun-

cionament al CatSalut.

Estem segurs que amb l’esforç 

de tots podem portar la fisio-

teràpia al lloc que ha de tenir.

OPINIÓ

T

MÉS FISIOTERAPEUTES 
AL SISTEMA SANITARI PÚBLIC

Luciana Moizé
Vicedegana 
del Col·legi de 
Fisioterapeutes 
de Catalunya
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ACTUALITAT
CORONAVIRUS

Es comença a vacunar a les i els fisioterapeutes en actiu que fan 
pràctica assistencial.

ràcies a la col·laboració del CFC amb el Departament de Salut, el 9 de febrer 

es va iniciar el procés de vacunació amb AstraZeneca a 35 seus actives i distri-

buïdes territorialment, en les quals les i els col·legiats van poder anar a vacunar-se.

Des del Col·legi hem fet un gran esforç per facilitar al màxim l’operatiu en uns mo-

ments complicats i volem agrair la col·laboració de tots vosaltres. 

A les xarxes socials hem llançat la campanya #joemvacuno per mostrar que la 

professió està conscienciada i es mobilitza per combatre la pandèmia. 

Els mitjans també s’han fet ressò de la primera dosi de la vacuna contra la COVID-19, 

i hem sortit a Informativos Telecinco i La Vanguardia. 

#joemvacuno

G

www.freepik.es
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ENFRONT LA COVID-19

EL COL·LEGI 
DIFON UN VÍDEO PER 
PROMOURE

LA VACUNACIÓ

ACTUALITAT
CORONAVIRUS

www.freepik.es
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#RaonsperVacunarme és el missatge conjunt dels col·legis 
professionals de l’àmbit de la salut, que han unit forces amb 
l’objectiu comú de promoure la vacunació entre els seus col·legiats i 
col·legiades enfront la COVID-19. 

er aquest motiu, han llençat el vídeo #RaonsperVacunarme, en el qual, a 

través de les veus de 13 representants de nou professions (metges, inferme-

res, odontòlegs, farmacèutics, veterinaris, psicòlegs, fisioterapeutes, podòlegs i 

treballadores socials), fan una crida a tots els professionals de la salut perquè es 

vacunin, cadascú en el moment que li arribi el torn, segons l’estratègia de vacunació 

dissenyada per les autoritats sanitàries.

La vacunació contra la COVID-19 és, juntament amb les mesures de prevenció, la 

millor estratègia de què disposem ara mateix per lluitar contra la pandèmia. Assolir 

la immunitat de grup a través de la vacunació és el gran objectiu i els professionals 

de la salut hi juguen un paper clau, ja que, no tan sols són els principals prescriptors 

de la vacunació, sinó que el seu comportament és un exemple per als ciutadans i 

és clau per consolidar la confiança en les vacunes.

Els professionals que apareixen al vídeo donen raons de pes 

per vacunar-se enfront la COVID-19: per compromís ètic, per 

confiança en la ciència, pels pacients que tant han patit, pels 

companys, per la família, per les persones grans, pels infants, 

per recuperar l’economia, etc. Arguments que tots ells defen-

sen des del seu rol professional, però també com a ciutadans i 

membres de la societat.

El vídeo #RaonsperVacunarme és una ini-

ciativa conjunta del Consell de Col·legis de 

Metges de Catalunya, el Consell de Col·legis 

d’Infermeres i Infermers de Catalunya, el 

Consell de Col·legis de Farmacèutics de 

Catalunya, el Consell de Col·legis Veterinaris 

de Catalunya, el Col·legi d’Odontòlegs i 

Estomatòlegs de Catalunya, el Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya, el Col·legi de Psicologia de Catalunya, 

el Col·legi de Podòlegs de Catalunya i el Col·legi de Treball Social 

de Catalunya.

P TOTS 
ELS COL·LEGIS 
PROFESSIONALS 
DE LA SALUT 
S’UNEIXEN PER 
ASSOLIR LA 
IMMUNITAT 
DE GRUP
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UN PAS 
IMPORTANT 
PER SUPERAR 
LA PANDÈMIA

OBJECTIU: TOTS ELS 
PROFESSIONALS 
SANITARIS VACUNATS 
A FINALS DEL MES 
DE MARÇ

El Col·legi ha col·laborat amb Salut per facilitar l’accés 
a la vacuna contra la COVID-19 a tots els fisioterapeutes 
col·legiats en actiu que facin pràctica assistencial.

es i els fisioterapeutes que treballen en centres del sistema 

públic de salut de Catalunya han estat informats pels 

seus centres de treball sobre la manera com s’organitza 

l’operativa de vacunació en cadascun dels centres.

Per a aquells que treballen a l’àmbit privat o per compte 

propi, estan col·legiats i fan pràctica assistencial, el 

CFC ha elaborat un formulari de sol·licitud de vacu-

nació. Les dades recollides es posaran a disposició del 

Departament de Salut per tal que gestioni l’operativa 

logística de la vacunació, fent una provisió de les dosis 

necessàries i de la seva distribució pel territori. D’acord 

amb la informació que el Col·legi ha rebut de Salut, la pre-

visió és que la vacunació de tots els professionals sanitaris 

estigui enllestida a finals del mes de març de 2021. Aquesta 

perspectiva està lligada a què la recepció de les dosis per part del 

Departament es recuperi, després dels problemes de subministrament 

patits durant alguns dies de gener.

Des del Col·legi mantindrem els nostres canals de comunicació 

oberts per tal d’informar  sobre l’operativa de vacunació quan es 

tinguin més notícies al respecte. Tots els i les fisioterapeutes han 

de ser conscients de què, encara que vacunats, seguirà sent impor-

tant seguir aplicant de manera rigorosa les mesures de prevenció, 

higièniques i de seguretat.

L

ACTUALITAT
CORONAVIRUS
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l mes de febrer el tema que ha centrat la campanya ha estat la presència 

de la fisioteràpia en les UCI. En el vídeo es mostren una sèrie de consells de 

prevenció especialment enfocats a aquelles persones que, per culpa de la COVID, 

però també d’altres patologies, puguin haver d’estar ingressats a l’UCI. 

Els i les fisioterapeutes de l’UCI ajuden els malalts a poder canviar de posició i 

millorar la seva respiració. És important que la persona ingressada pugui comuni-

car-se amb el professional per tal de transmetre-li quins són els seus símptomes 

més presents, per tal de dirigir l’esforç a remetre’ls. 

Amb el fisioterapeuta es poden iniciar a fer exercicis de mobilitat que serviran, no 

només per millorar la situació en el present, sinó també per reduir seqüeles típiques 

provocades per llargues estades a l’UCI. Mitjançant la fisioteràpia està comprovat que 

les estades a l’UCI es poden reduir de mitjana dos dies. És un aspecte fonamental 

de cara també a la pressió hospitalària i la possibilitat d’oferir el millor tractament 

possible a totes les persones. 

Aquest escurçament del termini de recuperació suposa un estalvi del sistema de 

3.000 euros per pacient ja que el cost diari està al voltant dels 1.500 euros. Com 

es defensa per part de tots els col·legis professionals, la fisioteràpia és una inver-

sió d’alta rendibilitat per als sistemes públics de salut per l’estalvi que 

genera i, per suposat, per la millora de la qualitat dels tractaments i 

de la vida dels pacients. 

E

LA FISIOTERÀPIA A L’UCI
MÉS PRESENT QUE MAI AMB LA COVID-19

Cada mes, el Col·legi 
de Fisioterapeutes de 
Catalunya llança un 
videoconsell, en una 
iniciativa conjunta 
amb la gran majoria de 
col·legis professionals 
de fisioteràpia de 
l’estat espanyol, en una 
campanya anomenada 
“Consells per viure 
millor”. 

Pots veure el 
videoconsell a la pàgina 
web del Col·legi. 
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ACTUALITAT

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i el software valencià 
TIMP han renovat per cinquè any consecutiu el conveni de 
col·laboració que mantenen per tal de fomentar l’accessibilitat als 
centres de fisioterapeutes catalans. 

egons dades del propi Col·legi, després del confinament, que va provocar un alt per-

centatge de sedentarisme vinculat al teletreball i les limitacions de mobilitat, s’està 

produint un  augment de patologies musculoesquelètiques causades per la inactivitat física. 

A causa d’aquesta situació, les dues entitats han unit forces per facilitar, mitjançant les 

noves tecnologies, un millor contacte entre la població i els professionals fisioterapeutes. 

Amb la signatura del conveni, TIMP posa a disposició dels més de 12.000 col·legiats el seu 

programari i la seva aplicació mòbil, que ja acumula més de 370.000 reserves a Catalunya 

i 4,5 milions, aproximadament, a tota Espanya.

L’aplicació de TIMP permet que sigui el pacient el 

que reservi directament la seva cita de forma autò-

noma i els manté informats a través de notificacions 

i recordatoris. A més, l’eina ha desenvolupat la pos-

sibilitat d’efectuar consultes en línia i a domicili. Les 

consultes en línia s’han establert com un nou servei 

que continua convivint amb la consulta presencial, i 

és quelcom que pot tenir cada cop més protagonisme 

ateses les circumstàncies.

S

ACORD AMB TIMP 
PER FOMENTAR 
L’ACCESSIBILITAT ALS 
CENTRES DE FISIOTERÀPIA

LA TECNOLOGIA 
HA DE FORMAR 
PART DEL 
FUTUR DE LA 
PROFESSIÓ
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EL NOSTRE TREBALL 
ES VEU RECOMPENSAT:

Com ja us explicàvem a l’últim Noticiari, 
el Grup de Treball d’Intrusisme del CFC i 
el Col·legi posen tots els seus esforços 
en perseguir l’intrusisme professional 
que patim, atès que no només és una 
competència deslleial per al nostre 
col·lectiu, sinó també un perill per a la 
salut dels nostres conciutadans.

ara hem vist recompensats aquests esforços. 

Amb data de 28 de desembre de 2020, una 

jutgessa de Barcelona ha dictat una sentència per 

delicte d’intrusisme per la qual condemna l’infractor 

-una persona que sense disposar del títol corresponent 

es presentava als pacients com a fisioterapeuta i feia 

tractaments de tot tipus- a una pena de 12 mesos de multa 

a raó d’una quota diària de 8 euros (2.880 euros en total).

Aquesta sentència és el resultat d’una querella interposada pel Col·legi, 

després d’una denúncia, a la Subdirecció general d’Avaluació i Inspec-

ció d’Assistència Sanitària, a la qual se li va afegir la contractació d’un 

detectiu privat, que va poder aportar les proves necessàries que han 

acabat amb la condemna de l’intrús.

Us recordem que el Col·legi, a través del Departament d’Intrusisme, té les 

portes i els telèfons oberts per atendre tots els pacients i col·legiats que 

necessitin denunciar casos similars. Perquè els únics professionals sanitaris 

que tenen els coneixements, la preparació i l’experiència per impartir fisio-

teràpia som els fisioterapeutes, així de senzill. Per això fa anys que el Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya treballa proactivament contra l’intrusisme i, d’aquesta 

manera, vetlla, no només per la professió sinó també per la salut de la ciutadania.

SENTÈNCIA 
CONDEMNATÒRIA 
PER DELICTE 
D’INTRUSISME

I

LA LLUITA 
CONTRA 
L’INTRUSISME 
ÉS UN DELS REPTES 
QUE ES MARCA 
EL COL·LEGI
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ACTUALITAT

El 27 de març celebrem el Dia 
Mundial del Teatre. Els artistes són 
un col·lectiu al qual se li  demana un 
nivell alt d’autoexigència i moltes 
hores de dedicació. Existeixen 
tres branques molt diferenciades: 
el teatre gestual (més físic), el 
teatre de text (més vocal i veu 
parlada) i la performance. És 
un treball que implica molt 
desgast, tant a nivell físic 
com emocional, i això 
els fa més susceptibles 
de patir tant lesions 
corporals com vocals.

ANEM 
AL TEATRE? 
#culturasegura

www.freepik.es
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ls principals factors de risc són: externs (el vestuari, la coreografia, l’atrezzo i els 

factors ambientals) i interns (la por escènica i el treball corporal). Les lesions 

més freqüents són: caigudes, cops, afectació de les cordes vocals, contractures 

musculars...

Hi ha obres que tenen una alta exigència física quan s’hi incorporen elements 

d’acrobàcia i/o d’interacció amb l’atrezzo (plans inclinats, escales, cordes, cèrcols, 

etc.). En les obres de teatre musical o infantil s’hi afegeix el vestuari (ja sigui mate-

rial pesat, no transpirable, titelles, capgrossos, màscares, etc.) com a element que 

augmenta el factor de risc pel seu pes o dimensions.

La figura del fisioterapeuta és clau per entendre la globalitat del treball de l’actor 

atès que realitzarà un servei integral basat tant en la prevenció com en el tractament 

de les lesions. En el moment en què el director d’escena i el coreògraf comencen a 

desenvolupar el seu treball, el fisioterapeuta ja pot preveure els factors de risc que 

s’han de tenir en compte per prevenir les lesions. En el dia a dia, quan comencen les 

representacions, està a peu d’escenari fent un pla de tractament tenint en compte 

l’entrenament que ja fa individualment l’actor. És vital que el treball del fisioterapeuta 

sigui interdisciplinari amb logopeda, director d’escena, coreògraf i preparador físic.

Actualment hi ha molts tipus de companyies de teatre, de petit format fins a grans 

produccions, que inclouen també músics i ballarins, i en totes elles el fisioterapeuta 

pot desenvolupar un treball per optimitzar el rendiment de l’artista. 

La cultura és un bé essencial i és el llenguatge de l’ànima. És la manera que tenim 

d’expressar les nostres emocions, de connectar amb el nostre interior i el camí 

per conèixer-nos per augmentar la nostra consciència corporal. Qui de nosaltres, 

en aquesta pandèmia, no ha fet ús de la cultura? Qui passa un dia sense música, 

cine, sèries, comèdies, monòlegs, dansa, etc? Des del Grup de Treball d’Arts Escè-

niques del CFC volem donar les gràcies al col·lectiu artístic català, que tants bons 

moments ens ha fet passar. Volem donar suport a tot el sector. Aneu al teatre! 

#laculturaéssegura

E L’EXIGÈNCIA 
FÍSICA DEL TEATRE 
FA NECESSÀRIA 
LA FIGURA DE 
LA FISIOTERÀPIA
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ENTREVISTA

Dra. ANA 
RUIZ CASADO 
Especialista en oncologia mèdica 
i doctora en Medicina.
Hospital Puerta de Hierro 
de Majadahonda

ENTREVISTA A

“Els oncòlegs són molt conscients de 
la importància de l’exercici per a la gestió 
del pacient“
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La doctora Ana Ruiz 
Casado dedica la seva 
vida professional al 
tractament del càncer 
gastrointestinal. En els 
últims anys ha liderat 
diversos projectes de 
recerca en el camp de 
l’exercici i el càncer. 
Treballa en un projecte 
dedicat a la fatiga 
associada a la possible 
modulació del càncer i en 
la motivació dels pacients 
amb càncer de còlon per 
adherir-se a un programa 
d’exercicis.

uines són les principals conclusions de la seva recerca sobre els beneficis de 
l’exercici físic en el tractament del càncer?

En primer lloc, els nostres estudis revelen que la població a la qual servim té una 

alta adherència a la pràctica de l’exercici físic (molt superior a altres estudis) i que, 

no obstant això, tenen una condició física que es pot millorar. Pensem que amb 

l’exercici supervisat, aquesta millora és assolible.

D’altra banda, hem trobat una gran millora d’un símptoma molt invalidant com 

és la fatiga associada al càncer, a través de l’exercici supervisat. I finalment, però 

no menys important, hem vist que proposar un programa d’exercicis durant els 

tractaments neoadjuvants (tractaments donats abans de la cirurgia de càncer ra-

dical) és factible en el nostre entorn i pot aportar grans beneficis en la recuperació 

postoperatòria dels pacients.

Com va sorgir la idea d’aquest projecte de recerca? Com ho ha fet?
De fet, sorgeix de la necessitat d’apropar -d’una manera una mica més atractiva- 

la recomanació de fer exercici cap a la consulta d’oncologia. Els nostres projectes 

sempre tenen un component fonamentalment educatiu, per fer entendre al pacient 

de càncer la importància d’aquest hàbit de vida en la gestió del seu tractament 

contra el càncer i recuperar la seva vida “normal” un cop l’han acabat. 

No ho hauria pogut fer sense l’ajuda de moltes persones que han col·laborat en la 

iniciativa, des dels metges del servei, fins a estudiants de màster que han fet les 

seves pràctiques a l’hospital i gràcies al finançament inicial de dos projectes que 

ens han permès tenir el material necessari (principalment acceleròmetres). Vull 

destacar el paper que el personal d’infermeria sempre ha jugat en l’educació dels 

pacients col·laborant amb molta il·lusió. He d’agrair al Dr. Provencio d’una manera 

molt especial que sigui el cap del Servei d’oncologia mèdica de l’HU Puerta de 

Hierro Majadahonda, pel seu suport constant i la seva defensa d’aquest tipus d’in-

vestigacions, menys espectacular però molt transcendent per als pacients. 

Aquest compromís amb l’exercici físic com a part del tractament contra el càncer 
requereix més recursos per part del sistema públic de salut?
Aquesta pregunta té tantes respostes com vulguem donar-li. Per descomptat, vostè 

pot fer l’educació i la integració de l’exercici des de la consulta amb els recursos 

disponibles actualment. No obstant això, és obvi que si volem ser ambiciosos i fer 

canvis estructurals, es necessiten més recursos. Aquests són, sens dubte, recursos 

tremendament rendibles a la llum dels beneficis que aporten. 

És aquesta idea de promoure l’exercici físic un punt de vista estès entre els seus 
col·legues?
Crec que els oncòlegs són molt conscients de la importància de l’exercici per a la 

gestió del pacient oncològic i que en els últims anys se n’ha fet una gran difusió 

per part de les societats científiques. Al mateix temps, hem de seguir insistint en 

què es recomani i que, en cas que el professional no se senti còmode per superar 

el seu nivell o àrea de coneixement, no deixi de derivar pacients a professionals 

que el poden ajudar.

Q
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ENTREVISTA

Com es pot aconseguir que aquesta idea d’exercici físic penetri entre els profes-
sionals i el conjunt de la població?
Bé, sempre dic que la millor manera és transmetre coneixements científics. Quan 

l’evidència científica és tan sòlida com en aquest camp, només cal prendre temps 

per explicar-ho. Aquesta és la clau. Prioritzar aquesta informació i transmetre-la. 

Passar temps informant i educant els pacients sobre estils de vida és una de les 

inversions més rendibles que es poden fer des de la consulta.

En termes pràctics, com està tractant d’aplicar aquests coneixements a l’Hospital 
Puerta de Hierro en si? Quina ha estat la resposta tant de l’equip mèdic com dels 
pacients?
Transmetent coneixement de la millor manera que puc fer-ho. El personal sanitari 

és clau per a l’educació de l’estil de vida en persones que han tingut càncer. 

La resposta de l’equip mèdic ha estat de gran interès en la qüestió donant suport 

a totes les iniciatives de promoció de l’exercici que hem dut a terme. Pel que fa a la 

resposta del pacient, és, fins i tot, emocionant. Estan molt compromesos quan se’ls 

ofereix un programa i justifiquen els nostres esforços per portar aquests programes 

endavant. Sens dubte, la seva resposta és el nostre millor motor.

Enfrontar-se a una malaltia no és fàcil, per descomptat; com aconsegueix que els 
pacients apostin per l’exercici físic?
Dedicant el temps suficient per fer-los entendre que la manera de superar la fatiga 

(que no té una causa orgànica identificada i tractable) s’aconsegueix fent exercici 

abans que no pas descansant. Explicar que és una recomanació derivada dels 

resultats obtinguts en la recerca científica i rigorosa.

En el curs de la malaltia, es pot desenvolupar l’exercici físic en qualsevol moment? 
Què és més necessari o en quin moment són més beneficiosos els seus efectes?
De fet, l’exercici pot i s’ha de dur a terme al llarg de tota la trajectòria de la malal-

tia i, per descomptat, després. Pel que fa a l’evidència disponible, podríem dir 

que els efectes són molt beneficiosos durant el tractament a l’hora de gestionar 

els efectes adversos. Però el que és realment motivador és l’evidència d’estudis 

observacionals (però molt sòlids), que l’exercici postdiagnòstic (al llarg de tota la 

vida) disminueix el risc de recaiguda i mort d’alguns càncers (com el càncer de 

mama, còlon i pròstata).

Des d’un punt de vista de fisioteràpia, quin paper creu que pot jugar en l’enfoca-
ment  multidisciplinari del càncer?
La teràpia física és un agent inexcusable, en la meva opinió, en l’abordatge multi-

disciplinari del càncer. Però, per desgràcia, almenys en el meu medi, infrautilitzat. Jo 

ompliria les plantes d’hospitalització on hi ha pacients de càncer de fisioterapeutes. 

Crec que tenen un paper molt desaprofitat en el manteniment de la condició física 

dels pacients ingressats. I, per descomptat, incorporaria un fisioterapeuta en tots 

els comitès tumorals i aprofitaria tots els tractaments neoadjuvants com a escenari 

prehabilitador.

Hi ha algun tipus de càncer on l’exercici físic és més recomanable que en d’altres?
El fet és que s’han estudiat molt més uns tipus de càncers que uns altres. Sens 

LA TERÀPIA 
FÍSICA ÉS 

IMPRESCINDIBLE 
EN L’ABORDATGE 

MULTIDISCIPLINARI 
DEL CÀNCER
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dubte, la major evidència es troba en el càncer de mama, no només 

per la prevalença de la malaltia, sinó per l’actitud proactiva de 

les dones a la malaltia. Això és evident en la contractació de 

judicis. No obstant això, l’evidència del benefici que proporcio-

na en el càncer de còlon és molt forta. Certament, no deixaria 

de recomanar-lo en cap tumor i molt més en aquells 

pacients que es poden curar del seu càncer, ja 

que malauradament hem après del càncer 

infantil, que són poblacions que mantenen 

una elevada mortalitat d’origen cardio-

vascular al llarg de la seva vida.
S’HAN 
D’OMPLIR 
LES PLANTES 
D’HOSPITAL DE 
FISIOTERAPEUTES
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FISIOS AL MÓN

“En una competeció 
com el Dakar és 
clau la planificació 
i conèixer bé les 
persones que hauràs 
d’atendre”

PERE PALMADA, 
L’AVENTURA DEL DAKAR VISTA PER 
UN FISIOTERAPEUTA
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a història d’en Pere Palmada pot semblar-se a la de molts professionals que 

fan possible una competició com el Dakar. Aquest ral·li, hereu del tradicional 

París-Dakar, va agrupar al desert d’Aràbia al voltant de 3.000 persones durant les 

primeres setmanes de gener. Mentre el gran públic es queda amb els mítics noms 

d’herois del motor com Stefan Peterhansel, Carlos Sainz, en cotxes, o Marc Coma 

i Ciryl Despres, en motos, el que fa que la roda del Dakar pugui seguir girant és el 

gruix d’integrants dels equips. I en aquest apartat, la funció de la fisioteràpia, com 

en qualsevol altra competició esportiva, és molt important. 

“Aquesta funció del fisioterapeuta” –ens deia Pere Palmada, amb qui vam 

conversar quan estava a Neom, punt final de la vuitena etapa de l’edició d’en-

guany– “és extraordinària perquè ens permet conèixer moltes altres coses. A 

part de la fisioteràpia, aquí ets un més, que ha de col·laborar en el muntatge i 

desmuntatge dels envelats, preparem el pàdoc i, fins i tot, hem d’anar a buscar 

menjar per a l’equip en una ciutat de la qual no coneixem absolutament res. És 

molt emocionant i absolutament imprevisible”. 

Malgrat ser el seu primer Dakar, Palmada reconeix que “vam 

planificar tots els aspectes vinculats amb la fisioteràpia 

perquè no ens faltés de res. Considero que m’he prepa-

rat molt bé per no tenir cap mancança de material 

bàsic per poder fer les nostres sessions amb les 

màximes garanties malgrat estar al mig d’un 

desert”. Una de les dificultats d’aquest any 

va ser quan una tempesta els va sorpren-

dre al final d’una etapa i les sessions de 

fisioteràpia es van haver de fer amb 

un bon pam d’aigua sota les lliteres. 

“Malgrat això, vam poder acabar co-

rrectament i després ens hem sabut 

preparar millor per si ens trobem en 

condicions similars”. 

El fisioterapeuta destaca també la 

vessant humana d’una experiència 

al límit com el Dakar i recorda “la 

reacció de la gent quan passem pels 

La llegenda de l’antic París-Dakar, actual Dakar, continua atraient 
tots els aficionats del motor malgrat les vicissituds dels darrers 
anys, que han portat la competició a emigrar fora dels seus 
escenaris africans habituals. Aquest any, la 43a edició s’ha celebrat 
íntegrament a l’Aràbia Saudita, on ha viatjat Pere Palmada com a 
fisioterapeuta integrant de l’equip FN SPEED - TEAM. Aquest ha 
estat el seu primer any al Dakar, una experiència única que ja té 
ganes de repetir l’any que ve.

L
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FISIOS AL MÓN

poblats. Hem vist aspectes molt diferents en quant al tipus de vida entre les ciutats 

i els petits poblats del desert, on la població és molt humil i la caravana és rebuda 

amb molt d’orgull. Regalar alguna gorra als nens que s’apropen als nostres vehicles 

i veure la seva reacció és quelcom fantàstic de poder viure”. 

L’ACCIÓ TERAPÈUTICA EN UNA COMPETICIÓ MOLT EXIGENT DE TRES SETMANES
Els tractaments per a un corredor del Dakar poden variar molt segons el tipus 

de competició: bugui, moto o cotxes. “El tractament que he de fer”-segons l’ex-

periència de Palmada– “depèn de molts factors com el vehicle, perquè les motos 

són molt més físiques. En els motoristes acostumem a fixar-nos en el que més 

pateix, que poden ser les espatlles; també fer el seguiment si han patit alguna 

caiguda, que és quelcom molt habitual. Podem trobar-nos síndromes facetàries 

o punts gallet miofascials per contusió o sobrecàrrega. El fet de passar moltes 

hores en una mateixa posició i el perill de les caigudes fa que els tractaments 

hagin de ser molt variats. També és bàsic conèixer bé l’històric de cada corredor 

i els seus punts dèbils i forts”. 

En bugui o cotxe és més comú trobar-se amb posicions més mantingudes amb 

aparicions de síndromes discals, irritacions d’arrels nervioses; a nivell de cervi-

cals també l’estrès acumulat per les característiques de la cursa, etc. “Pel tipus 

d’amortiment, els buguis poden patir més sotragades en determinats terrenys, un 

cas similar al dels camions”, assegura Palmada. A més dels aspectes del vehicle, 

les característiques de les etapes també influeix molt en la feina de fisioteràpia 

posterior “perquè no és el mateix una etapa més o menys tranquil·la que una en 

la qual s’ha de fer servir molt la navegació o una en la qual el terreny sigui molt 

irregular i pedregós, fet que pot provocar més necessitats de recuperació un cop 

els corredor arriben a la meta”. 

Per a Palmada, les etapes més dures són aquelles més tècniques, aquelles en les 

quals el terreny és més canviant i hi ha exigències a nivell d’orientació. Quan hi 

ha navegació vol dir que hi ha perill de perdre’s i aquest moment és de màxim 

estrès per als pilots, amb més tensió i també més velocitat quan tornen a la pis-

ta per mirar de recuperar el temps perdut. Quan les etapes són sobre pista, el 

desgast és molt menor. 

“La nostra feina de fisioteràpia és, com en un entorn, diguem, més quotidià, en-

tendre també molt bé les preocupacions de la persona a la qual hem de tractar. 

Hem d’escoltar el pilot, que tindrà preocupacions sobre la carrera mateixa o 

sobre altres aspectes vitals. En tot moment, la nostra feina també té el suport, al 

Dakar, d’un potent equip mèdic que pot complementar aquells aspectes als quals 

nosaltres no arribem”, declara Palmada des del desert d’Aràbia. 

De la mateixa manera que passa amb els corredors, la conversa amb en Pere Pal-

mada ens deixa la idea de què competeix tothom, també els fisioterapeutes, que, 

abans de la carrera, han de fer un esforç de preparació en qüestió de material, 

però també de coneixement al detall de les característiques de cada corredor 

per poder ser més eficients en el moment del tractament. L’exigència del Dakar 

uneix el cansament extrem amb aquell punt d’adrenalina i aventura que fa que, 

CADA ETAPA I 
CADA CORREDOR 
ÉS DIFERENT. CAL 

ADAPTAR-SE A 
LES DIFICULTATS I 
AJUDAR EN TOTS 

ELS ÀMBITS
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just arribar a Barcelona, tots els professionals estiguin ja pensant en com pot ser 

el Dakar 2022. I tant de bo, aquest sigui sense tant protagonisme de la pandèmia.

FN SPEED TEAM, UN DELS EQUIPS MÉS NOMBROSOS DEL DAKAR
A l’edició 2021, el FN Speed Team s’han convertit en l’equip espanyol que 

ha aconseguit que més participants arribin a la meta. En concret, 5 buguis, 

6 cotxes i 2 motos han pogut pujar al podi dels finalistes. Santi Navarro, 

autèntic cervell i cap de l’esquadra, organitza un total de 16 tripulacions de 

diverses categories així com camions d’assistència. Tot aquest grup té la 

força de competir posant-se com a objectiu arribar a la rampa final, aquest 

any situada a Jeddah. Un dels tàndems que ho ha aconseguit són dos 

germans, Borja i Rubén Rodríguez, a la categoria de cotxes.

EL DAKAR DE LA COVID-19
A les dificultats habituals de la carrera més dura del 

món, s’hi ha sumat, aquest any, l’emergència sa-

nitària provocada per la COVID-19. D’una ban-

da, l’impacte de la crisi econòmica ha reduït 

força el nombre de participants respecte 

a anteriors edicions i, per sobre de tot, 

el virus ha obligat tots els participants 

i els seus equips a complir amb uns 

estrictes protocols per generar una 

bombolla de seguretat. Malgrat que 

la carrera s’iniciava oficialment el 3 

de gener, tots els participants van 

haver de superar les proves PCR 

durant els dies previs, a la mateixa 

Aràbia Saudita. 

QUAN ARRIBES 
AL FINAL JA TENS 
EL PENSAMENT 
POSAT EN 
LA PROPERA 
EDICIÓ
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NOSALTRES

Suma’t 
a l’acció!

Patir un càncer altera totes les 
dimensions de la persona: a nivell físic, 
emocional, familiar, laboral, social i, fins i 
tot, espiritual, tant per la pròpia malaltia 
com pels efectes secundaris dels 
tractaments, que afecten la funcionalitat 
i la qualitat de vida dels pacients. I 
aquesta situació es fa més complicada, 
si és possible, per a les persones amb 
càncer que es troben en situació de 
vulnerabilitat.

www.freepik.es

LA FISIOTERÀPIA 
EN LA LLUITA CONTRA 
EL CÀNCER
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COM HI PUC 
PARTICIPAR?
 

L’àrea de treball social de 

l’AECC – Catalunya contra 

el Càncer serà l’encarre-

gada d’analitzar les sol·li-

cituds de persones sense 

recursos econòmics que 

necessiten tractament de 

fisioteràpia, i derivarà els 

casos aprovats als col·le-

giats inscrits al programa. 

Està previst crear una 

borsa de voluntaris inte-

ressats a col·laborar en el 

projecte. Així que tinguem 

més informació en aquest 

sentit, us la farem arribar 

pels canals de comunicació 

habituals del Col·legi.

Per aquest motiu, i tenint en compte que una de les disciplines que pot ajudar a 

millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer és la fisioteràpia, des del Col·le-

gi de Fisioterapeutes de Catalunya hem signat un acord amb l’AECC – Catalunya 

contra el Càncer per oferir tractaments de fisioteràpia a persones en situació de 

vulnerabilitat a Catalunya. Amb aquesta finalitat, es crearà una borsa de voluntaris 

entre els col·legiats que donaran suport amb tractament gratuït als pacients en 

situació d’exclusió.

Segons dades de l’observatori de l’AECC, el càncer afecta cada any més de 42.000 

persones a Catalunya, i moltes d’elles, a més de combatre la malaltia s’han d’en-

frontar a un context econòmic difícil.

En la signatura de l’acord, el Dr. Laureano Molins, de l’AECC – Catalunya contra el 

Càncer, va explicar que molts associats es troben amb la dificultat de fer front a la 

malaltia, al que se li suma la incertesa econòmica generada per la pandèmia. Per 

això, va dir que “estem encantats de col·laborar amb el Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya, per facilitar que el màxim nombre de persones possible pugui be-

neficiar-se d’un tractament tan necessari com és la fisioteràpia”.

Per la seva banda, Ramon Aiguadé, degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya, va destacar la importància de la fisioteràpia per a les persones amb càncer, 

i per aquest motiu explica que “hem decidit donar suport a aquelles que, per les 

circumstàncies actuals, no es poden permetre d’acudir a un professional. Som un 

col·lectiu solidari i volem aportar així el nostre gra de sorra per millorar la qualitat 

de vida de les persones.”

Com a part de l’acord, a més, les dues entitats han d’in-

formar i conscienciar a través dels seus canals de comu-

nicació, i organitzaran conjuntament xerrades i tallers 

amb l’objectiu de promoure l’adopció d’hàbits de vida 

saludables per a la prevenció del càncer. Així mateix, el 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya informarà de 

les activitats que organitzi l’AECC – Catalunya contra el 

Càncer als seus col·legiats perquè puguin participar-hi.

EL CÀNCER 
NECESSITA 
ABORDAR-SE 
TAMBÉ DES 
DEL PUNT DE 
VISTA DE LA 
SOLIDARITAT
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NOSALTRES

DIA MUNDIAL 
DEL CÀNCER 
INFANTIL
FISIOTERÀPIA 
ONCOLÒGICA 
PEDIÀTRICA
Amb motiu del Dia mundial del càncer 
infantil, celebrat el 15 de febrer, la Comissió 
d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha 
realitzat un vídeo molt emocionant en què 
dos fisioterapeutes parlen del paper del 
fisioterapeuta oncopediàtric. Al vídeo hi surten 
la Nàdia i el Bruno, una noia i un nen que estan 
treballant molt dur per superar les seqüeles 
del càncer, i les seves famílies, que agraeixen 
el treball que es realitza dins de l’hospital i, en 
concret, el paper dels fisioterapeutes com a 
companys dels nens en el procés de combatre 
els efectes del càncer.
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Gemma Calaf, fisioterapeuta de l’Hospital Sant Joan de Déu, explica que per a 

ella tractar nens amb càncer suposa estar al dia de la seva salut, gràcies a 

què pot formar part d’un gran equip multidisciplinari. Considera, a més, 

que és un treball molt enriquidor perquè s’aplica un ampli ventall de 

tècniques de fisioteràpia i, sobretot, pel valor humà de la feina, ja que 

s’estableixen uns vincles preciosos amb el pacient i amb la família. 

Per a la Gemma, tot i haver-hi moments durs, és molt satisfactori 

poder col·laborar en el procés de cura d’aquests pacients.

Denys Santa Marina, fisioterapeuta de l’Hospital Vall d’Hebron, explica 

que el seu paper, com a fisioterapeuta oncològic pediàtric, és procurar 

que tant nens com adolescents tinguin un bon estat funcional i que 

tinguin bona condició física i autonomia. En Denys destaca que, en el 

cas dels més petits, per garantir el màxim d’adherència al tractament, el 

joc és una eina molt important, així com la implicació de les famílies.

Pots veure el vídeo sencer al canal de YouTube del Col·legi.
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QUI ÉS QUI?

QUI SOC?
El meu nom és Mayte Serrat i vaig néixer fa 45 anys 

a Sant Feliu de Guíxols (Girona). Des de petita que 

m’apassionava la medicina, la salut i l’esport. Inquieta de 

mena i amb moltes ganes d’estudiar i aprendre, vaig finalitzar 

els estudis de fisioteràpia l’any 1997 a la Universitat Ramon Llull, Blan-

querna. Seria només l’inici d’un camí que encara continua. 

Només acabar la diplomatura vaig iniciar els estudis de psicologia, també a 

Blanquerna, i els d’osteopatia a les Escoles Universitàries Gimbernat. La meva 

passió per la muntanya i els esports d’aventura em varen portar a treure’m 

diversos títols esportius i, durant uns anys, vaig compaginar la meva professió 

de fisioterapeuta amb la de guia de barrancs, natació, àrbitre internacional de 

tennis, participant a tornejos com Roland Garros, Wimblendon, paralimpíades 

a la Xina, Londres, etc. Anys en els quals vaig tenir l’oportunitat de viatjar arreu 

del món i que em va portar, també, a fer múltiples expedicions a la serralada de 

l’Himàlaia i als Andes (Argentina i Xile) i coronar alguns dels cims més alts del 

planeta (Aconcagua, Kilimanjaro, Elbrús). He cursat altres estudis de formació 

continuada i postgraus com el Màster en Fisioteràpia de l’Esport i Readapta-

ció a l’Activitat Física (EUG) i avui dia segueixo estudiant i ho seguiré fent, és 

consubstancial en mi. 

Durant anys, a la consulta privada em dedicava cada cop més a l’àmbit del 

dolor crònic i acabar els estudis de psicologia encara em va portar a tenir més 

clar quin era el meu camp d’actuació i a estar convençuda que havia trobat 

el que realment volia fer: unir la fisioteràpia i la psicologia per dedicar-me a 

l’abordatge biopsicosocial del dolor crònic.

QUÈ FAIG?
Soc una gran privilegiada ja que em dedico a allò que m’apassiona: l’aplicació 

dels avenços en neurociència a l’abordatge biopsicosocial del dolor crònic, 

sent la responsable de la teràpia multicomponent a la Unitat d’Expertesa de 

l’Hospital Vall d’Hebron per a persones amb fibromiàlgia (FM) i síndrome de 

fatiga crònica (SFC). Em dedico en exclusivitat a aquestes dues malalties. La 

meva activitat a la USSC és assistencial i investigadora. 

COORDINADORA 
DE LA COMISSIÓ DE 
DOLOR CRÒNIC

Mayte 
Serrat,



L’any passat em vaig doctorar per la Universitat Autònoma de Barcelona per 

compendi de publicacions amb la teràpia multicomponent que realitzo a la Unitat, 

un abordatge que engloba tots els meus àmbits de coneixement, la fisioteràpia 

i la psicologia: educació en neurociència del dolor, teràpia cognitiva-conductual, 

mindfulness i exercici terapèutic. Va formar part de la meva tesi doctoral investigar 

com realitzar una intervenció psicològica amb uns targets cognitius específics 

segons la malaltia utilitzant diferents activitats a la natura i la muntanya, les meves 

grans passions, com la marxa nòrdica, senderisme, escalada, barranquisme, etc. 

Sense dubte l’inici d’un camí apassionant que em permet unir els coneixements 

de la neurociència amb l’exercici terapèutic, l’abordatge psicològic i les activitats 

a la natura i la muntanya.

La meva activitat assistencial i investigadora a la Unitat la compagino amb la 

docent com a professora-associada del Departament de Psicologia Bàsica de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, directora del Màster Universitari en Osteo-

patia de les Escoles Universitàries Gimbernat i amb la de tresorera del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya. Activitats que també compagino amb la pertinença 

a diferents societats, associacions, grups... I estic completament convençuda que 

els equips multidisciplinaris i interdisciplinaris han de ser el motor per millorar la 

qualitat de vida dels pacients, empoderar-los, millorar la seva resiliència i realitzar 

una medicina basada en l’evidència amb l’atenció centrada en la persona i tenint 

en compte la revolució de les noves tecnologies (telemedicina, Big Data, etc.). 

Treballar perquè la fisioteràpia estigui a l’atenció primària i es realitzin aquests 

tipus d’abordatges en dolor crònic és imprescindible i prioritari.

QUÈ VULL FER?
Ajudar a millorar la qualitat de vida i discapacitat de les persones, especialment 

d’aquelles amb FM i SFC. I per fer-ho he iniciat accions dins de tres àmbits d’ac-

tuació: assistencial, docent i d’investigació. Des del març del 2020, que ens varen 

confinar per la pandèmia, vaig virtualitzar tot el contingut de la teràpia multi-

component i ara estic iniciant un projecte en equip per potenciar-lo i expandir-lo, 

incorporant noves tecnologies. Vull iniciar projectes en el meu camp d’expertesa 

de l’educació en neurociència del dolor, abordatge psicològic, mindfulness, exercici 

terapèutic i l’ús d’activitats de natura per realitzar intervencions psicològiques 

i també de fisioteràpia. I és  amb aquest objectiu que va néixer ara fa un any el 

grup FISIOGAN del CFC. 

Vull continuar millorant la teràpia multicomponent, realitzada ja per més de 700 

pacients amb molt bons resultats; cada tres mesos inicio un nou grup de 300 

pacients que permet fer investigació per millorar aquest abordatge. També he 

iniciat un projecte pioner a nivell nacional per seguir promocionant la prevenció, 

la promoció de la salut i la intervenció terapèutica dins l’àmbit del dolor crònic, 

la discapacitat i el procés d’envelliment relacionat amb el món de la natura i la 

muntanya. 

Un projecte molt il·lusionant que em permetrà unir tots els meus àmbits d’actua-

ció i qui sap si complir amb tres reptes encara pendents: anar al pol Sud, pujar 

l’Everest i el més complicat, anar a la Lluna. Que per somiar no quedi mai.

“VULL CONTINUAR 
MILLORANT 
LA TERÀPIA 
MULTICOMPONENT, 
REALITZADA 
JA PER MÉS DE 
700 PACIENTS 
AMB MOLT BONS 
RESULTATS”
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FORMACIÓ

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

universitari-activitat-fisica-terapeutica

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: octubre 2021 - semipresencial

Dades de contacte: pgsalut@blanquerna.edu  

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

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

universitari-neurofisioterapia

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: octubre 2021 - semipresencial

Dades de contacte: infosalut@blanquerna.edu

Director del màster: Pedro V. López, PhD

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

universitari-fisioterapia-infantil

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: octubre 2021 - semipresencial

Dades de contacte: infosalut@blanquerna.edu 

Directora del màster: Marta Valentín, PhD

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

universitari-fisioterapia-esports-equip

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: setembre 2021 - semipresencial

Dades de contacte: infosalut@blanquerna.edu 

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

Fort-Vanmeerhaeghe, PhD
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 Máster universitari en Fisioteràpia pediàtrica
Més informació: https://www.uic.es/es/estudis-uic/

medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-universitario-

en-fisioterapia-pediatrica-oficial

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: d’octubre a juny (divendres de 15.00 h a 

21.00 h i dissabtes de 9.00 h a 14.30 h i 15.30 h a 19.30 h)

Dades de contacte: Carolina Cortés (ccortes@uic.es) 

 Màster universitari en Fisioteràpia Manual 
Ortopèdica (OMPT)
Més informació: https://www.uic.es/es/estudis-uic/

medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-universitario-

en-fisioterapia-manual-ortopedica

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: d’octubre a juny (divendres de 14.30 h a 

21.00, dissabtes de 9.00 h a 14.30 h i 15.30 h a 19.00 h 

i diumenges de 8.30 h a 14.00 h)

Dades de contacte: Carolina Cortés (ccortes@uic.es) 
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SCBF

ot i així, durant aquest any hem realitzat diversos webinars: “Recuperació 

post-COVID-19 en persones d’edat avançada: un abordatge interdisciplinari” 

(juntament amb la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia), “Lesions espor-

tives postconfinament. Quines i com prevenir-les” i “Recerca en fisioteràpia. Com 

començar? Tens dubtes…? Resolguem-los!”.  Tot i no poder celebrar el nostre congrés 

anual a causa de la pandèmia, vam voler celebrar-ho igualment i es va realitzar el 

“Curs de l’evidència a la pràctica clínica, actualitzacions en fisioteràpia”, i la seva 

acollida va ser molt bona. 

Vam fer entrega de la IX Beca de Recerca Bàsica en Fisioteràpia amb una apor-

tació de 3.000€ a la Sra. Luz Adriana Varela pel seu projecte titulat “Eficacia de 

la doble tarea (dual task) en la mejora del equilibrio y velocidad de marcha en el 

adulto mayor” i hem continuat treballant en la millora de la relació de la Societat 

Catalano-Balear de Fisioteràpia amb el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

creant un nou acord entre les dues institucions. 

Un any més, hem format part del Comitè Tècnic de Fisioteràpia del Consell Català 

de Formació Continuada de les professions sanitàries, tres membres de la junta són 

acreditadors de tota la formació continuada, entre ells la coordinadora d’aquesta 

entitat.

T
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REPASSEM 
L’ANY 2020 A 
LA SCBF

L’any 2020 ha estat 
un any prou complicat 
per a tot el col·lectiu, 
un any ple de canvis, 
adaptacions a noves 
formes de fer i dificultats 
per dur a terme les 
activitats que la SCBF 
està acostumada a 
realitzar. 
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Tenim presència a les juntes de govern de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques i som 

la Societat que compta amb el major nombre de xarxes socials i les més actives. Ens 

trobem, a dia d’avui, amb 1.870 seguidors a Facebook, on vam arribar a un abast 

de 2.711 el dia 13 de maig amb les publicacions de COVID 1a línia; 3.572 seguidors 

a Twitter i 1.468 seguidors a Instagram. A més, durant el 2020,  s’ha actualitzat el 

format del nostre web, millorant la seva funcionalitat i accés. 

Volem agrair a la Sra. Montse Nuevo, el Sr. Fidel Sust, la Sra. Gemma Montserrat i la 

Sra. Marta Amor la gran feina que han realitzat tots aquests anys per la Fisioteràpia! 

La SCBF al 2021 
Comencem el 2021 amb el desig, en primer lloc, de donar-vos a conèixer els membres 

que formen part de l’actual Junta 2021: Eva Blázquez (presidenta), Elena Montiel 

(vicepresidenta), Almudena Medina (secretària), Pere Palmada (vicesecretari), Joan 

Ars (tresorer), Judit Armas (vocal Interuniversitari), Yaiza Calderón (vocal 1), Carlos 

Zárate (vocal 2), Anna Mauri (col·laboradora 1), Marcela Orosa (col·laboradora 2) i 

Carme Garcia (col·laboradora 3).  

El 2021 serà un any en què volem continuar tenint presència a les juntes de go-

vern de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques i volem continuar col·laborant amb 

les diferents societats científiques que en formen part. Tot i que som una societat 

sense ànim de lucre, ara més que mai hem de donar suport a la recerca ja que és 

una de les nostres tasques com a societat científica. També continuarem formant 

part del Comitè Tècnic de Fisioteràpia pel Consell Català de Formació Continuada 

de les professions sanitàries vetllant, entre tots, per una formació continuada de 

qualitat i caràcter científic.

El nostre objectiu amb el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya per 

aquest any és poder arribar a un nou acord de col·laboració per al 

benestar de la nostra professió.

Creiem que la difusió de la nostra professió és molt impor-

tant, per això volem continuar millorant les nostres xarxes 

socials i pàgina web. Informar-vos que hem creat un canal 

de YouTube on els nostres socis podran consultar totes les 

sessions realitzades sempre que vulguin. 

Ja hem començat a treballar en la propera Jornada Inter-

hospitalària que es realitzarà el proper 8 de maig de 9.30 

h a 13.30 h (reserveu-vos la data!) i ben aviat ho farem en el 

nostre XVI Congrés, on us oferirem temàtiques actuals i in-

novadores. Us esperem amb moltes novetats, així que estigueu 

atents a les nostres xarxes socials!

Moltes gràcies a les sòcies i socis, col·laboradors i col·laboradores que 

feu possible que la Societat continuï millorant dia rere dia. 

Perquè junts tot és possible!

AL 2021 VOLEM 
CONTINUAR TENINT 
PRESÈNCIA A LES 
JUNTES DE GOVERN 
DE L’ACADÈMIA 
DE LES CIÈNCIES 
MÈDIQUES I SEGUIR 
COL·LABORANT AMB
LES DIFERENTS 
SOCIETATS 
CIENTÍFIQUES



#joemvacuno
www.fisioterapeutes.cat


