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om bé sabeu, durant els últims mesos, la gran majoria de fisioterapeutes han estat vacu-

nats amb, com a mínim, una dosi. Un moment històric per a la nostra professió en el qual 

el Col·legi ha participat activament amb el CatSalut. Estem convençuts que això és essencial 

per a la salut del nostre col·lectiu i la dels nostres pacients. Quan llegiu aquest editorial haurem 

actualitzat els protocols de la COVID-19 que es van elaborar en un moment de desconeixement 

de la malaltia i ara necessiten una adaptació a la situació actual. 

Des d’aquestes línies vull fer un agraïment a les persones que ho han fet possible: des de les 

comissions, al personal del Col·legi, passant per la pròpia Junta. Continuarem treballant per 

oferir als centres de fisioteràpia la informació necessària perquè els nostres pacients rebin la 

millor atenció i, per descomptat, perquè aquestes garanties arribin a la població amb molta 

divulgació i presència als mitjans. 

En aquest sentit, ben aviat coneixereu una campanya de divulgació centrada en dos aspectes: 

intrusisme i visibilitat de la professió. Volem explicar a la població què aporta la fisioteràpia, 

perquè estem convençuts que és molt. I, per això, necessitem també la implicació de les 

institucions públiques, reclamant una major presència de fisioterapeutes a la salut pública, 

especialment a primària. Amb aquest objectiu estem treballant en el Pla de Rehabilitació de 

Catalunya, on hem volgut que tota la fisioteràpia catalana hi estigui representada: territori, 

grans hospitals, primària, proveïdors... però també els hospitals comarcals o de dimensió 

mitjana que sovint tenen una forma de treballar molt diferent. I per tenir una major presència 

al territori estem reactivant els grups d’interès i les seccions del Col·legi. Volem que sentis 

el Col·legi a prop i és que el Col·legi ets tu. Per aquest motiu, l’assemblea d’aquest semestre 

tindrà un format innovador que pretén augmentar la participació.

Aquest any tindrem cursos presencials i, en la mesura del possible, les jornades d’esport i mus-

culoesquelètica també es realitzaran en format presencial, mantenint l’opció de l’streaming en 

tota la resta. I a l’any 2022 esperem poder realitzar l’FTP22, el congrés que vam haver d’anul·lar 

i que serà el punt de trobada de més de 2.000 fisioterapeutes i altres professionals de la salut. 

Al maig celebrarem la Nit de la Fisioteràpia 2020, una nit que la pandèmia ens va robar i que 

serà un homenatge a totes i tots els fisioterapeutes que l’hem patit com poques professions. 

Us mereixeu el nostre reconeixement màxim: UCIs, hospitalària, primària, escoles... però també 

els centres de fisioteràpia que heu atès els pacients amb l’excel·lència de sempre. Aquesta Nit 

serà molt especial amb el premi del Fisioterapeuta de l’Any per a tots els i les fisioterapeutes. 

Serà un acte amb representació de tot el territori, que podreu seguir en streaming. Amb la Nit, 

tancarem també el 30è aniversari de la millor manera possible: amb aquest reconeixement 

a la professió.

Deixeu-me acabar felicitant els premis June Nystrom 2020! L’actual Junta de Govern va deci-

dir atorgar la màxima distinció del Col·legi sempre a un home i una dona, i en aquesta ocasió 

reben el guardó la fisioterapeuta referent de l’àmbit escolar Marta Casbas i el fisioterapeuta 

Pep Medina, per la seva dilatada trajectòria a l’Institut Guttmann. Enhorabona per rebre la 

màxima distinció del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

OPINIÓ

C

RECUPERANT 
UNA CERTA NORMALITAT

Ramon Aiguadé 
Degà
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a nostra societat està vivint un repte com feia moltes generacions que no 

afrontava. Aquesta situació perllongada d’emergència sanitària ha afectat 

també la pròpia professió. Els i les fisioterapeutes han hagut de fer un esforç per 

adaptar-se a la nova realitat. Per exemple, durant els primers mesos de pandèmia, 

amb la situació crítica a molts hospitals, van ser molts els fisioterapeutes que es 

van sumar a les UCIs per tal d’ajudar en primera línia. De manera gairebé immediata 

amb l’inici de la pandèmia, el 16 de març de 2020, el Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya va obrir una borsa de voluntariat per a tots aquells col·legiats i col·le-

giades que consideraven oferir-se a prestar serveis sanitaris i/o socials.

La situació sanitària de seguida va provocar una crisi econòmica i social. Van ser 

mesos molt complicats en els quals, durant un temps, fins i tot els centres de salut 

privats van haver de tancar al no considerar-se servei essencial. Des del Col·legi es 

va reivindicar a tots nivells el paper de la fisioteràpia fins aconseguir ser conside-

rada servei essencial i, a la vegada, també es van posar mitjans per mirar de reduir 

l’impacte econòmic que la manca d’activitat va provocar en alguns col·legiats. 

En aquest sentit, davant la greu situació econòmica que presentaven els fisio-

terapeutes, la Junta de Govern, en el marc del pla d’acció social del Col·legi, va 

crear un fons d’ajuts propis de 100.000 € amb l’objectiu d’ajudar a superar el greu 

moment econòmic i laboral provocat per la pandèmia. 

També durant la pandèmia, es van organitzar nombroses jornades formatives 

online per les restriccions de mobilitat i presencialitat, dirigides a donar exemples 

5

L

UN ANY 
DESPRÉS, 
SEGUEIX LA 
LLUITA
Fa un any que vivim en un món diferent al que 
havíem conegut. Ens hem acostumat a viure amb el 
toc de queda, amb mesures sanitàries cada cop que 
entrem o sortim de casa i amb l’ai al cor per les notícies 
de contagis de la COVID-19. En aquest context, la fisioteràpia 
s’ha fet més present que mai en el dia a dia dels ciutadans i s’ha 
assolit el reconeixement de servei essencial, un aspecte molt positiu 
en un any tan difícil.

ELS ESFORÇOS 
ES MANTENEN 
DESPRÉS DE 
MOLTS MESOS 
EXIGENTS DE 
PANDÈMIA

Foto: Ester Bermúdez Gómez 
Col·legiada número 4.031
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pràctics de com s’estava gestionant el servei de fisioteràpia en diferents centres 

i països per tal de tenir la màxima informació valuosa per als i les professionals. 

Aquesta lluita contra la pandèmia, segueix ara amb el procés de vacunació, on 

s’ha treballat juntament amb el Departament de Salut per tractar de fer-ho de la 

manera més eficient i ràpida possible. Malgrat que encara queda molt per poder dir 

que s’ha superat la pandèmia, una nova preocupació apareix en forma de seqüeles 

entre les persones que han passat la malaltia. En els propers mesos veurem com la 

lluita contra la COVID persistent serà una part important de la feina de la professió. 

LA LLUITA CONTRA LA COVID PERSISTENT
Una malaltia nova presenta moltes incògnites i, una d’elles, fa referència a les se-

ves seqüeles. Encara és d’hora per saber de manera científica com superarem la 

COVID-19, però el que sí sabem ja és que algunes persones que es recuperen de 

la fase aguda, fins i tot quan no han arribat a estar en situació d’extrema gravetat, 

segueixen patint símptomes de la malaltia setmanes o mesos després. Així es 

defineix la COVID persistent. 

Els símptomes persistents més usuals són la fatiga i també dificultats per respirar, 

tos i dolors a les articulacions o al coll. Algunes persones també manifesten tenir 

dificultats per concentrar-se, depressió, dolors musculars, mal de cap, febre in-

termitent i palpitacions. Segons informa el Departament de Salut, l’edat mitjana 

de les persones amb aquests símptomes se situa al voltant dels 40 anys, i hi 

predominen les dones. Aquests símptomes poden persistir fins i tot havent 

patit quadres moderats o lleus, més enllà de la durada habitual, d’entre 2 o 

3 setmanes.

La situació pot arribar a ser invalidant per a les persones que ho pateixen i 

això ha fet que ja existeixi un Col·lectiu d’Afectades i Afectats Persistents per 

la COVID-19. Tenint en compte que la malaltia ha afectat milions de persones 

a tot el món, més de mig milió només a Catalunya fins al moment, es 

pot esperar que l’abordatge d’aquestes seqüeles sigui un element 

clau per al sistema de salut en els propers mesos i potser 

anys. Actualment, els estudis científics ja publicats són 

poc concloents però sí demostren que més del 10% dels 

malalts tenen símptomes vinculats a la malaltia més 

enllà dels 28 dies. Encara és d’hora per saber-ne més. 

La realitat que s’està vivint als hospitals la recollim 

de la mà d’aquestes dues entrevistes amb fisio-

terapeutes d’hospitals universitaris de referència, 

l’Arnau de Vilanova de Lleida i el de Bellvitge, a 

l’Hospitalet.

 

EL SÍMPTOMA 
MÉS HABITUAL 
ÉS LA 
FATIGA

Foto: Núria Salavert Moreno
Col·legiada número 9.016 
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ENTREVISTA A 

Raul Aran
FISIOTERAPEUTA RESPIRATORI A L’HOSPITAL 
UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA 

Quines són les seqüeles més destacades que està 
deixant la COVID-19? 

En diferents estudis s’ha vist que el 80% dels pa-

cients infectats pel SARS-CoV-2 han desenvolupat 

seqüeles en els primers tres mesos després de la 

infecció aguda. Els 5 símptomes més predominants 

són: fatiga (58%), mal de cap (44%), trastorn d’atenció 

(27%), caiguda del cabell (25%) i dispnea (24%). Altres 

símptomes amb menys prevalença, i no menys impor-

tants, són les seqüeles musculoesquelètiques, pulmonars, 

cardiovasculars i neurològiques. 

 

Com es pot treballar des de la fisioteràpia per evitar aquestes seqüeles? 
La figura del fisioterapeuta és fonamental en tot el procés a diferents nivells. 

Els fisioterapeutes no només ajudem a la recuperació dels pacients quan les 

seqüeles ja estan instaurades, sinó que també podem ajudar a minimitzar 

algunes de les seqüeles que produeix la COVID-19. És per aquesta raó que 

s’inicia la fisioteràpia a la planta d’hospitalització o a l’UCI, per reduir els efectes 

negatius que té la immobilització i els problemes respiratoris que apareixen 

secundaris a la COVID-19. 

Tot això ajuda a fer més curta l’estada a l’hospital i, per tant, que el siste-

ma sanitari pugui ser més eficaç i puguin tractar-se més pacients. Quan el 

pacient és donat d’alta se segueix amb el treball ambulatori per restablir la 

funcionalitat i la qualitat de vida prèvia. Les mesures d’estalvi energètic, la 

fisioteràpia respiratòria i l’exercici terapèutic són alguns dels elements clau 

per a una òptima recuperació. M’agradaria fer èmfasi també en la tasca dels 

terapeutes ocupacionals per millorar la funcionalitat i facilitar les activitats 

bàsiques de la vida diària.  

Heu incorporat fisioterapeutes a la plantilla de l’hospital durant el darrer 
any? Si és que sí, per què? 

No s’ha augmentat la plantilla de fisioterapeutes com a tal, però sí que és 

veritat que s’han destinat més recursos a la fisioteràpia hospitalària i fisio-

teràpia en l’UCI. Està clar que la fisioteràpia hospitalària és cost-efectiva i 

ara amb aquesta pandèmia mundial s’ha posat més de manifest. Tant de bo 

es pugui mantenir o augmentar la plantilla de fisioterapeutes, terapeutes 

ocupacionals i logopedes per poder oferir un millor tractament i de més 

qualitat. 

LA FISIOTERÀPIA 
HOSPITALÀRIA 
ÉS COST-
EFECTIVA I LA 
PANDÈMIA HO 
HA POSAT DE 
MANIFEST
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ENTREVISTA A 

Albert Aragonés
FISIOTERAPEUTA DEL SERVEI DE REHABILITACIÓ DE L’HOSPITAL 
UNIVERSITARI DE BELLVITGE

Quines són les seqüeles més destacades que està deixant 
la COVID-19?
Els pacients post-COVID que venen a fer tractament de fisio-

teràpia al nostre hospital, tenen com a denominador comú la 

dispnea. Molts presenten aquesta sensació d’ofec, fins i tot, al 

realitzar mínims esforços. Inclús, en ocasions, simplement pel 

fet de parlar ja noten que s’ofeguen. A vegades són pacients 

que abans de patir la malaltia tenien estils de vida plenament 

actius i ara es troben molt limitats, alguns, fins i tot, han de dur 

oxigen domiciliari.

Hem detectat també que presenten altres seqüeles com afectacions a nivell 

diafragmàtic i, alguns pacients que van tenir un ingrés perllongat a l’UCI, lesions a 

nivell del sistema nerviós perifèric. A més, també ens estem trobant amb pacients 

que arran de l’experiència viscuda presenten seqüeles importants a nivell emocional. 

Com es pot treballar des de la fisioteràpia per evitar aquestes seqüeles?
Els pacients, quan abans puguin rebre tractament de fisioteràpia, menys seqüeles 

presentaran a la llarga. Molts malalts han estat ingressats a les unitats de crítics. 

Per aquest motiu, cal integrar la fisioteràpia en aquestes unitats amb una presència 

fixa. Aquest és un aspecte molt important perquè els pacients presenten molta 

inestabilitat, amb un estat de salut que fluctua molt ràpidament i si el fisioterapeuta 

no està present a les UCI, l’inici es demoraria.   

Així doncs, en aquesta fase els objectius de fisioteràpia són mantenir la mobilitat 

osteoarticular i prevenir retraccions musculotendinoses, intentar pal·liar l’atròfia 

muscular per desús, mobilitzar el pacient de forma precoç, col·laborar en la pre-

venció de les nafres per pressió, millorar la mecànica ventilatòria i col·laborar en la 

prevenció de complicacions respiratòries i en la facilitació del weaning.

Més endavant, quan el pacient és traslladat a planta, hem de continuar fent un tre-

ball d’activació funcional per tal de millorar la seva condició física i la tolerància a 

l’esforç. Per tant, la implicació del pacient en el seu propi tractament és fonamental.

Per afavorir aquest empoderament, hem dissenyat una sèrie de documents que 

reforcen la pauta apresa durant la sessió de fisioteràpia. La implicació del pacient 

en la seva recuperació inclou que, en la mesura de les seves possibilitats, intenti fer 

per si mateix les AVD. Per aquesta raó, la derivació i el treball conjunt amb teràpia 

ocupacional és molt important.

Quan el pacient ja és donat d’alta de l’hospital, si persisteix algun símptoma, ens 

el deriven perquè faci tractament de forma ambulatòria. En aquesta fase, més que 

evitar seqüeles, ens estem dedicant a tractar-les. Hem de plantejar un tractament 

LA IMPLICACIÓ 
DEL PACIENT EN 
EL SEU PROPI 
TRACTAMENT ÉS 
FONAMENTAL
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individualitzat a les necessitats de cada pacient però, per regla general, en el que 

ens centrem és en fer un treball funcional de potenciació d’extremitats superiors 

i inferiors i en el treball aeròbic. També incidim en la reeducació del patró respi-

ratori i entrenament de la musculatura respiratòria tant en fase inspiratòria com 

respiratòria amb utillatge.  

Heu incorporat fisioterapeutes a la plantilla de l’hospital durant el darrer any? 
Si és que sí, per què?
Sí. Durant aquest últim any s’ha augmentat la plantilla de fisioterapeutes de forma 

considerable. Durant el període dur de confinament, vam haver d’aturar els trac-

taments ambulatoris i per tant els professionals disponibles que atenien a aquests 

pacients van poder passar a reforçar l’activitat d’hospitalització.

Tot i aquest reforç, vam haver de sol·licitar que 4 fisioterapeutes d’altres ambula-

toris de l’àrea vinguessin a reforçar la plantilla per tal de poder donar assistència 

continuada a les UCI en horari de matí i tarda i en caps de setmana.

La feina realitzada durant aquell període ha posat encara més de manifest la im-

portància de la nostra tasca, i tot i que la situació ha anat normalitzant-se, l’actual 

context ha permès un augment de la plantilla de 15 fisioterapeutes més (9 de 

jornada sencera i 6 per als caps de setmana). 
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LA INNOVACIÓ 
TECNOLÒGICA, 
CADA COP MÉS PRESENT 
EN LA FISIOTERÀPIA 
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LES INNOVACIONS 
TECNOLÒGIQUES 
PERMETEN UN 
SEGUIMENT 
MÉS ACURAT 
DE L’EVOLUCIÓ 
I RESPOSTA DEL 
PACIENT.

El 10 d’abril, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va celebrar 
la jornada “Fisioteràpia i Tecnologia: el futur ja és aquí”. Encara en 
el format virtual recomanat per les actuals circumstàncies, el debat 
va comptar amb una molt bona participació que demostra l’interès 
de la professió per aquells projectes més innovadors, en els quals la 
tecnologia hi té un paper protagonista. La jornada va ser presentada 
per la fisioterapeuta col·legiada i integrant de la Secció Territorial de 
Lleida, Júlia Solani. Per la seva part, Clara Bergé, vocal de la Junta 
del Col·legi, va ser l’encarregada de la cloenda. 

a primera presentació de la Jornada va anar a càrrec de Raúl Ferrer, professor del 

Grau en Fisioteràpia de La Salle  i CEO de Smart Dyspnea, una app per a la detecció 

precoç d’un dels símptomes més comuns de la COVID-19. L’objectiu de Smart Dyspnea 

és el disseny i desenvolupament d’un sistema informàtic que permet mesurar el nivell de 

saturació d’oxigen mitjançant àudios presos des del propi mòbil. El sistema utilitza eines 

d’intel·ligència artificial per realitzar anàlisis automàtiques d’àudio, identificar paraules, temps 

d’inici i final de cada un, i respiracions. Això afectarà la pràctica clínica en els pròxims anys.

A continuació, Rubén Cabanillas, fisioterapeuta i readaptador a R3 i Ekke, va analitzar el 

Sistema MAD-UP (Blood Flow Restriction – BFR), una innovació que neix a França consis-

tent en una teràpia realitzada mitjançant la moderació de la circulació sanguínia per ajudar 

a accelerar les habilitats atlètiques. La tecnologia MAD-UP ajusta aquesta pressió amb 

cada contracció muscular per garantir el tractament en el percentatge escollit de restricció 

sanguínia durant tota la sessió, independentment dels moviments i la posició del pacient.

Per la seva banda, les fisioterapeutes Iosune Salinas i Katia Sant Sebastián van mostrar, en 

la seva presentació, el procés seguit per a l’avaluació d’una app 

per a l’exercici terapèutic cervical. Van explicar tots els passos 

fets per tal de poder comprovar la seva efectivitat i la millora de 

l’adherència, quelcom que és el més complicat amb aquest tipus 

de processos terapèutics. Les app permeten una millor individua-

lització i seguiment de l’evolució del malalt.

Per últim, hi va intervenir el doctor Carlos Fraile, qui va presentar 

Fissios APP, una eina pensada per reduir els riscos de desen-

volupar complicacions pulmonars 

postoperatòries. Fraile és facultatiu 

especialista en cirurgia toràcica 

a l’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova de Lleida. Fissios APP 

conté consells perioperatoris i un 

programa d’exercicis de fisioteràpia 

respiratòria dirigits als malalts que 

han de ser sotmesos a un procedi-

ment quirúrgic programat. 

L
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UN 86% DELS FISIOTERAPEUTES CATALANS CONSIDERA L’INTRUSISME 
COM UN RISC GREU PER  A PROFESSIONALS I PACIENTS
D’acord amb l’estudi, el 86% dels col·legiats considera que el risc d’intrusisme és 

bastant alt o molt alt per a la professió. També és significatiu que tot just un 3% 

considera que hi ha poc risc o cap.

ESTUDI 
SOBRE 
L’INTRUSISME 
EN LA 
FISIOTERÀPIA
L’intrusisme és un dels grans problemes de la 
fisioteràpia. Per aprofundir en l’impacte en la 
professió, des de la Comissió d’Intrusisme del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya s’ha fet 
un estudi en el qual hi han participat prop de 
800 col·legiats, i que recull la seva percepció de 
l’amenaça de l’intrusisme en la fisioteràpia.

 Puntua de 
l’1 al 5 el risc 
d’intrusisme 
que consideres 
que pateix 
la nostra 
professió

 GENS    POC    UNA MICA   BASTANT   MOLT

1% 2%

11%

40%

46%
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CAMPANYA CONTRA L’INTRUSISME 
Per tot això, des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya volem posar en marxa 

una campanya contra l’intrusisme. A més de denunciar-ho en mitjans de comuni-

cació i en els nostres propis canals de xarxes socials, volem portar la campanya a 

autobusos en diverses ciutats de Catalunya després de l’estiu.

COM IMPACTA 
L’INTRUSISME A LA 
PROFESSIÓ?
Si bé és difícil fer una esti-

mació precisa de l’impacte 

per a la professió, un de cada 

dos col·legiats considera que 

l’intrusisme suposa una re-

ducció d’ingressos del 30% 

o superior, respecte al nivell 

actual de facturació. A més, 

comporta un deteriorament 

de la imatge del col·lectiu, ja 

que si la persona que rea-

litza el tractament no com-

pleix amb el coneixement 

necessari, pot generar un 

greu perjudici a la professió.

RISCOS PER ALS 
PACIENTS
Respecte als pacients, el risc 

és inclús superior, ja que la 

mala praxi pot no resoldre 

els problemes de salut d’una 

persona i, a sobre, agreu-

jar-los. A això se suma que el 

personal no sanitari no està 

cobert per les assegurances 

necessàries. 

A més, com molts de vosal-

tres heu contestat: l’intrusis-

me pot devaluar els serveis 

que ofereix un fisioterapeu-

ta, a més de les capacitats 

adquirides i l’esforç que 

representa arribar a ser un 

professional de la salut que 

exerceix de forma legal i se-

gura, i pot desprestigiar la 

nostra professió amb males 

praxis.

Et mantindrem informat per 
xarxes perquè t’hi sumis!

ET PREOCUPA L’INTRUSISME PROFESSIONAL?
Per tant, el 46% dels fisioterapeutes es mostren molt preocupats per aquest feno-

men, que suposa riscos per a la professió i per als pacients. De nou, destaca que 

tot just a un 5% dels col·legiats els preocupa poc i, únicament, el 3% declara no 

preocupar-li gens.

UN PROBLEMA EN AUGMENT
A més, per al 60% dels col·legiats, el risc que presenta l’intrusisme ha augmentat 

en els últims anys, mentre que el 32% considera que s’ha mantingut. Tot just un 

8% percep una millora.

 Creus que en 
els últims anys 
l’intrusisme 
professional ha 
augmentat o 
no?

 Et preocupa 
l’intrusisme 
professional?

 GENS    POC    UNA MICA   BASTANT   MOLT

 HA AUGMENTAT      S’HA MANTINGUT   HA DISMINUÏT

32%

60%

8%

46%

29%

17%

5%3%
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A FONS

La fisioteràpia és molt àmplia 
i diversa i, a través dels 
diferents àmbits d’actuació, 
els nostres col·legiats ajuden 
diàriament a millorar la salut 
i la qualitat de vida de milers 
de persones a Catalunya. Per 
aquest motiu iniciem una 
sèrie d’articles per explicar els 
diferents àmbits d’actuació 
de la fisioteràpia i reforçar la 
tasca de difusió que fan les 
comissions.

LA 
FISIOTERÀPIA 
GERIÀTRICA
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L’envelliment saludable de la població és, sens dubte, un dels majors 

reptes socials per als propers anys. L’augment de l’esperança de vida 

i la necessitat primordial que vagi acompanyada d’una bona quali-

tat, fa que el fisioterapeuta sigui una figura essencial per al benestar 

d’aquest col·lectiu.

TRACTAMENTS:
 Preventiu: de caigudes, de fragilitat, de sedentarisme, de les 

síndromes d’immobilitat, etc.

 Rehabilitador: en patologies funcionals agudes (fractures, 

hemiplegies) i alteracions funcionals derivades de patologies 

clíniques (infeccions respiratòries, d’orina, etc.).

 Manteniment de funcions i control del dolor: en malalties 

musculoesquelètiques (artrosi, miàlgies), patologies 

neurocognitives (demències, Parkinson), etc.

 Pal·liatiu.

OBJECTIUS: 
Els objectius de la fisioteràpia en geriatria són: 

 promoure un envelliment actiu 

 prevenir la fragilitat, la inactivitat i el sedentarisme

  prevenir i tractar les comorbiditats associades a l’edat així com les 

síndromes geriàtriques (immobilitat, inestabilitat, desequilibris...) 

 prevenir i retardar la institucionalització

 millorar l’autonomia i la qualitat de vida de la persona gran

  (re)educar, assessorar i oferir ajudes de suport per a la pròpia 

persona, els cuidadors/famílies i l’entorn 

ON ES FA?
El fisioterapeuta en geriatria ofereix serveis en diferents espais: 

hospitals, centres de dia, residències, domicilis, associacions... 

i abasta àrees tan diverses com la traumatologia, neurologia, 

reumatologia, cardiorespiratori, urogenital, sociosanitari, etc.
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El 9 de març es va dur a terme la Jornada sobre Salut i Gènere, 
a càrrec de l’Observatori de Gènere del CFC. La moderació de la 
Jornada va anar a càrrec de Yolanda Castellanos, responsable de 
l’Observatori de Gènere, qui ens va recordar que tenim disponible 
una guia sobre l’ús del llenguatge no sexista. A continuació, Marlen 
Moreno, vocal de la Junta de Govern, va exposar els resultats d’una 
enquesta realitzada al 2020 per l’Observatori de Gènere per conèixer 
la prevalença de Comportament Sexual Inapropiat de Pacients (CSIP) 
cap a fisioterapeutes a Catalunya. Aquest 2021 reactivem l’enquesta 
per mirar d’obtenir encara més respostes i que els resultats obtinguts 
permetin conèixer la realitat del col·lectiu de la fisioteràpia. Podeu 
respondre l’enquesta en aquest enllaç: 

COMMEMOREM 
EL DIA DE LA 
DONA AMB LA 
JORNADA 
DE SALUT I 
GÈNERE

www.freepik.es

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/serveis/genere/enquestes

La vostra participació és molt important! 

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/colegiats/serveis/genere/guies/guia-us-no-sexista-llenguatge_catala.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/colegiats/serveis/genere/documents/estudi-2-igualtat-genere-cat.pdf
https://forms.gle/Ltj9ujiYBhpXePdW8
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la Jornada hi va participar com a ponent la Sra. Anna Mompart, sots-directora 

general de la Cartera de Serveis i Mapa Sanitari, que va presentar la xerrada 

Introducció de la perspectiva de gènere en la planificació en salut, on va parlar d’una 

guia (disponible al web del Departament de Salut) que busca que l’equitat sigui 

possible en el context sanitari que, com sabem, té diferències, desigualtats i no és 

equitatiu. Per revertir aquestes desigualtats –va comentar Mompart- calen respos-

tes diferenciades per als diferents grups de població, i aquí és on entren en joc els 

conceptes d’equitat i justícia. Per aquest motiu “hem de prendre en consideració 

les diferències entre homes i dones en un àmbit o una activitat determinada, amb 

l’objectiu de reflexionar i trobar aquelles línies d’acció que permetin resoldre les 

desigualtats i la interseccionalitat, concepte relativament nou, la identificació dels 

diferents eixos de desigualtats que actuen sobre la dona i sobre grups específics 

de dones, que aborda discriminacions múltiples: edat, nivell d’estudis, orientació 

sexual, situació familiar, barri de residència, etnicitat, discapacitat o malaltia, nivell 

socioeconòmic, etc.”.

També ens va recordar que l’ús de l’abordatge biopsicosocial redueix el biaix de 

gènere que el model biomèdic androcèntric perpetua.

Tot seguit, va tenir lloc la ponència Dolor i gènere a càrrec de la Dra. Mercè Botinas, 

metgessa de família i experta en salut de la dona i medicina de gènere. Va iniciar 

la xerrada explicant que les dades indiquen que les dones tenen major prevalença 

que els homes a patir dolor i aquest és més agut.

Va emfasitzar que “si hi ha un concepte que cal tenir molt en compte a l’hora de 

parlar de salut amb perspectiva de gènere és el de la morbiditat diferencial, que 

és el conjunt de malalties, motius de consulta i factors de risc que mereixen una 

atenció específica o diferent cap a les dones per dos motius: primer, perquè només 

el presenten les dones per determinants biològics com trastorns menstruals, malal-

ties derivades d’embarassos i parts i, segon,  perquè tenen més prevalença en el 

sexe femení, encara que no en siguin específics (anèmies, dolor crònic, malalties 

autoimmunes, endocrines...). Botinas va concloure la seva xerrada posant de relleu 

que hem de realitzar recerca i atenció als nostres pacients amb mirada de gènere.

A

US RECORDEM 
QUE PODEU VEURE 
LES PONÈNCIES 
SENCERES DE 
LA JORNADA, 
AIXÍ COM LA 
PRESENTACIÓ 
I CLOENDA AL 
NOSTRE CANAL 
DE YOUTUBE

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/publicacions/eines-per-a-la-planificacio-de-salut/guia_intro_planificacio_salut_definitiu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=884zV1LwXQg
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FISIOS AL MÓN

“Treballar en 
diversos països 
em dona una visió 
molt àmplia”

FRANCESC SUCARRATS, 
FISIOTERAPEUTA AL VELKE BK, CLUB DE LA 
PRIMERA DIVISIÓ DANESA DE FUTBOL
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a primera pregunta no pot ser una altra, vostè va estar a treballant amb 
el FC Wuhan durant l’any 2020. Què ens pot explicar del moment històric 

viscut amb l’esclat de la pandèmia?
Cert. Quan a l’octubre del 2019 tinc l’opció d’anar al futbol xinés, no tenia ni idea 

d’on estava Wuhan, ara tothom coneix la ciutat. En el món del futbol, vius en una 

bombolla totalment al marge de la vida real. En aquell moment, estàvem de pre-

temporada amb l’equip i les úniques notícies que tenia de la COVID-19 era perquè 

els meus pares em trucaven o per la premsa catalana. Nosaltres, des de Wuhan, 

no ens vàrem assabentar de res.

A finals de gener, quan tenia 10 dies de vacances coincidint amb l’any nou xinés, 

vaig decidir tornar a casa per estar amb els meus fills (Jan i Mariona). És aleshores 

quan vaig veure la gravetat de la situació. Quan els xinesos fan cas a l’OMS i tanquen 

el país, és que la situació és molt greu. Jo surto del país un 23 de gener i el 24 de 

gener tanquen el país; em va anar molt just. La situació mes còmica de totes és 

quan veus en quin país vivim, ja que els controls a Pequín i Amsterdam eren molt 

estrictes, però a la meva arribada a Barcelona res de res. A través d’Instagram, una 

metgessa de l’Hospital Clínic de Barcelona, es va posar en contacte amb mi per 

fer-me unes proves per descartar que no tingues el virus. 

En quins altres llocs ha exercit la fisioteràpia, fins ara, fora de Catalunya?
He estat bastant inquiet en la meva professió. Quan treballava com a fisioterapeuta 

en el món de l’aigua amb la selecció espanyola (waterpolo i natació) vaig estar a 

Anglaterra, Alemanya, Grècia, Itàlia, Egipte i Croàcia. Croàcia és un dels països del 

qual tinc més bon record, ja que vaig poder treballar un parell d’anys al Jug de 

Dubrovnik, un dels millors equips de waterpolo del món, on treballava externament 

i podia desenvolupar un treball sobre les tendinopaties i disfuncions d’espatlla.

A Catalunya he treballat per a diferents clubs de Barcelona, Manresa i Vic. I 

soc soci fundador de centres de renom com l’Estudi Vic o Resportclínic 

Barcelona. Més tard, al 2019, decideixo fer un canvi i dedicar-me ínte-

grament al món del futbol i marxo a Wuhan, a la superlliga xinesa, i 

a Vejle al 2020, a la superlliga danesa. No sé què m’espera al 2021, 

però sí que és cert que hi ha una opció d’anar a Anglaterra, però 

establir-me a Catalunya em tira molt.

Quina experiència ha suposat treballar en aquests països? 
Sempre he pensat que el saber s’ha de compartir, aquesta és 

una de les premisses que sempre aplico. D’aquesta manera, 

el fet de poder haver treballat en diferents països o diferents 

tipus d’esports, crec que, com a fisioterapeuta, em dona 

una visió molt àmplia. D’altra banda, al nostre país tenim 

una mancança molt gran pel que fa a la llengua anglesa, 

i quan havia de fer alguna xerrada o ponència en anglès 

tenia molts problemes. Ara mateix aquesta carència ja no 

la tinc, i em sento molt segur poder fer classes en anglès, de 

la mateixa manera que poder comunicar-me amb diferents 

esportistes d’elit de la resta del món.

L
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FISIOS AL MÓN

Per què va decidir fer les maletes en el seu moment?
Després de refusar durant molts anys diferents ofertes per marxar a l’estranger, 

una difícil situació personal em va fer acceptar l’oferta de la Xina. Necessitava un 

canvi obligat a la meva vida i creia que marxar a l’estranger m’ajudaria en el meu 

creixement personal. Crec que la decisió va ser molt encertada, ja que, personal-

ment, crec que torno com a millor persona i millor professional.

Vostè ha estat waterpolista amb una llarga trajectòria, fins i tot guanyant un 
títol de Campió de Copa del Rei amb el CN Barcelona i dos subcampionats de 
Lliga. Què va aprendre durant tots aquests anys que ara pot aplicar a la seva 
tasca com a fisioterapeuta en un club esportiu?
El més important en el meu cas és poder entendre de primera mà l’esportista. Crec 

que per ser un bon fisioterapeuta de l’esport, has de viure l’esport molt intensament. 

Poder viure del món de l’esport primer com a jugador i ara com a fisioterapeuta, 

et fa entendre molt millor la gestió d’un jugador lesionat o d’un vestidor.

Pensa que qui passa més hores amb el jugador quan està lesionat i aguanta la 

seva frustració quan no pot competir som els fisioterapeutes. Hi ha una funció 

molt important com a fisioterapeuta que és la gestió dels lesionats, no de les le-

sions. D’aquesta manera som un nexe molt important amb l’equip tècnic. Tant a la 

Xina com a Dinamarca aquesta funció era molt important: tant en la gestió dels 

jugadors lesionats com en la gestió de la fatiga al llarg de la temporada controlant 

les càrregues de treball que el preparador físic feia. Poder treballar amb un equip 

multidisciplinari era de gran importància.

Què el va fer decidir de començar una nova aventura a Dinamarca amb el Vejle 
BK de la superlliga de futbol del país?
Marxar a la lliga danesa, que és la desena millor lliga del món, i sota la direcció d’un 

entrenador com Constantine Galca (exentrenador del RCD Espanyol de Barcelo-

na,) no m’ho vaig haver pensar gaire. És un projecte molt maco amb un staff molt 

professional. Estar lluny dels meus fills (Jan, Mariona i, al juny, naixerà la Martina) 

és l’única cosa que em faria tornar a Catalunya i crec que no tardaré.

Quina estructura de treball té al seu club? 
L’estructura al futbol danès és molt bàsica. Tenim el metge del club i som tres fi-

sioterapeutes. Ens dividim els jugadors per un tema d’afinitat, atès que la majoria 

de jugadors danesos se senten mes còmodes amb els fisioterapeutes danesos. Els 

jugadors estrangers tenen més afinitat amb mi perquè els fisioterapeutes espanyols 

tenim molt bona reputació. Una de les coses que més he après en el futbol profes-

sional és poder tractar una lesió des de la fase biològica fins al RTP (Return to play). 

Ja que en l’àmbit privat, la part de treball actiu o readaptació la derivava a d’altres 

professionals.

Quan i per què va començar a exercir com a fisioterapeuta? 
Jo soc lleidatà; al llarg de la meva vida he viscut a molts llocs, però em sento de 

Cervera, a la Segarra. A la meva època de nedador, l’any 1994 amb el Club Natació 

Igualada vàrem anar a fer un intercanvi amb uns nedadors dels EUA. Un cop allà, 

el pare de la família que m’allotjava era fisioterapeuta, jo tenia 17 anys i mai havia 

“LA MEVA 
EXPERIÈNCIA FA 

QUE ENTENGUI 
MOLT BÉ 

L’ESPORTISTA”
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sentit a parlar sobre aquell ofici. Ell va ser la persona que em va ani-

mar a ser-ho, ja que va veure en mi alguna cosa especial. Li vaig 

fer cas. En aquell moment volia estudiar enginyeria química. 

Com és tractar jugadors d’elit? Hi veu diferències entre 
els països on ha treballat? 
Els jugadors d’elit són com pacients normals. De fet, el 

millor és tractar tots els pacients de la mateixa manera. 

Actualment porto 20 anys d’experiència al món de la 

fisioteràpia, on he tractat molts pacients. Al meu parer, 

el més important a l’hora de tractar un esportista és po-

der-li explicar bé quin tipus de lesió té i poder tenir una 

bona comunicació amb ell. Poder fer una sensibilització 

del Sistema Nerviós Central és molt important per a la re-

cuperació tant de l’esportista d’elit com del pacient normal.

A la Xina ningú parlava anglès i tenia sempre amb mi un traductor, 

que no era del món de la salut i això dificultava la comunicació amb 

els jugadors. Al mateix temps, els jugadors xinesos són molt treballa-

dors i els hi costava molt dir la veritat perquè sempre es volien recuperar 

abans d’hora. En canvi, a Dinamarca, tothom parla l’anglès i la comunicació amb 

els jugadors és més fluida i més fàcil. 

Quins són els seus objectius a mig termini? Li agradaria tornar a casa?  
Després de viure a l’estranger, te n’adones que a Catalunya s’hi viu molt bé. És cert 

que necessitava un canvi a la meva vida per motius personals i volia viure el món 

del futbol professional perquè és una gran experiència com a professional. La meva 

idea és poder instal·lar-me a Mataró, sempre tinc molts projectes al cap però ara 

per ara m’agradaria poder-me centrar en la formació universitària i poder aplicar 

tota la meva experiència en els futurs professionals de la salut. Actualment, estic 

donant classes del Màster de Readaptació esportiva a l’EUSES Girona i al CEU Sant 

Pablo de Sevilla, on m’hi sento molt còmode com a docent.

Què recomanaria als i les fisioterapeutes que volen especialitzar-se en un esport 
d’elit com ara el futbol?
Molta paciència. Pensar que estar en un club de futbol professional no és fàcil. Es 

veu molt maco des de fora, però el dia a dia és molt dur. Tens molta pressió i els 

resultats marquen molt l’estat d’ànim de l’equip.

Quan els jugadors no es lesionen o els recuperes correctament, és la teva feina. En 

canvi, quan els resultats no acompanyen i els temps de recuperació no es com-

pleixen, la culpa és teva. La figura del fisioterapeuta és la menys valorada, però la 

més important. També quan treballes amb un equip de futbol professional no tens 

cap dia de festa a la setmana. Treballes amb l’equip cada dia i, els dies festius, has 

de treballar amb els lesionats. Tot i així, sempre animo a viure una experiència com 

la meva i estic a la vostra disposició per donar-vos un cop de mà si cal.

ELS RESULTATS 
MARQUEN 
MOLT L’ESTAT 
D’ÀNIM 
EN L’ALTA 
COMPETICIÓ
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NOSALTRES

www.freepik.es

L’AUTISME DES 
DEL PUNT DE VISTA 
FISIOTERAPÈUTIC
El videoconsell del mes 
d’abril, fet en col·laboració 
amb molts dels col·legis 
professionals de la resta 
d’Espanya, se centra en 
l’autisme, un trastorn 
neurobiològic del 
desenvolupament que ja 
es manifesta durant els 
tres primers anys de vida 
i que perdura al llarg de 
tot el cicle vital. Afecta 
al que s’anomena com a 
tríada de Wing o “tríada 
de la interacció social”: 
l’absència o deficiència 
de la interacció social, 
la comunicació i el 
desenvolupament de la 
imaginació. La incidència 
de l’autisme ha augmentat 
fins a 1 de cada 68 
individus i, a Espanya, 
s’estima que entre un 1 i 
un 1,5% de la població en 
pateix. 

ctualment, no hi ha cap tractament estàndard per a l’autisme. Hi ha moltes 

maneres de maximitzar la capacitat d’un nen per créixer i aprendre noves 

habilitats. Com més aviat comenci l’estimulació, més probabilitats hi ha de tenir 

efectes més positius en els símptomes i habilitats. Els tractaments més habituals 

inclouen teràpies conductuals, de comunicació i de fisioteràpia que ajuden al 

desenvolupament d’habilitats per a la seva  funcionalitat. Aquests tractaments 

poden anar acompanyats per alguns medicaments que ajudin a controlar alguns 

dels símptomes.

El diagnòstic de l’autisme és complex i això afecta l’inici del tractament. La seva 

gran variabilitat clínica dificulta aquest diagnòstic. Fins el 50% de les persones 

amb autisme tenen dificultats neuromotrius com alteracions del to muscular i del 

moviment, dificultat per caminar, endarreriment psicomotor que afecta moviments 

senzills com pujar i baixar escales i complicacions en el control del cos, l’equilibri 

i el tacte. 

COM TREBALLA LA FISIOTERÀPIA
Des de la fisioteràpia es treballa la individualització tractant de manera personalit-

zada cada persona. També es busca una estructura predictible, adaptant l’entorn 

perquè la comunicació sigui senzilla i la visualització de les metes també. La tasca 

en fisioteràpia es fa amb intensitat i generalització, el que fa que les intervencions es 

mantinguin en el temps per assolir resultats. És evident que no hi ha un tractament 

miraculós per a l’autisme, però amb la fisioteràpia millora la qualitat de vida de la 

persona que el pateix i millora, també, la comprensió amb l’entorn. 

A
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EL VINCLE 
AMB EL 
CAVALL ÉS 
MOLT 
POSITIU 

EL CAVALL 
COM A MITJÀ TERAPÈUTIC

La hipoteràpia utilitza el moviment del cavall al pas com 

a mitjà terapèutic. Aquest tipus de tractament multidisci-

plinari complementari de rehabilitació basat en la neuro-

fisiologia amb persones amb autisme aporta beneficis en 

molts aspectes: físics, psíquics i emocionals. Es treballen 

aspectes psicològics, de l’àmbit social i conductual. 

Entre els beneficis físics, la hipoteràpia permet desenvolupar 

la força mentre el genet reajusta constantment el seu cos per 

mantenir-se en equilibri durant els canvis en la velocitat, direc-

ció i moviments que es realitzen amb el cavall al pas. També mentre 

desenvolupa diferents activitats o jocs, amb el cavall aturat o al pas. El 

fisioterapeuta incorpora oportunitats per coordinar canvis de posició com 

girar i mirar algun objecte, que ajudaran a desenvolupar l’equilibri, el control 

motor i la coordinació.

A nivell sensorial, la persona amb autisme pot tenir dificultats per organitzar 

la informació que rep a través dels sentits. Amb el cavall, els òrgans senso-

rials vestibulars (o d’equilibri) són estimulats pels canvis en la direcció, la 

velocitat i les inclinacions. També tocar el pèl del cavall i diferents objectes 

o materials de la natura estimula el tacte i la sensibilitat.

El fet que sigui una activitat feta en un entorn natural també és estimulant. 

Els sons, les llums i tonalitats del recorregut que es realitza, així com les 

olors del cavall i tot el que l’envolta ajuda a integrar i reajustar tota aquesta 

informació sensorial.

En quant a les dificultats per entendre  instruccions i comunicar-se, muntar a 

cavall ofereix nombroses oportunitats per seguir instruccions senzilles com 

ara tocar la cua de l’animal o treure el peu de l’estrep. Aquestes accions 

potencien l’atenció i retenció de la seqüència a realitzar. 

Per últim, un element no menys important és el vincle que s’estableix amb 

l’animal, que ajuda les persones amb autisme a desenvolupar habilitats 

socials i de comunicació. Saben que el cavall els estimarà per qui són, mal-

grat la seva dificultat per parlar o moure’s. D’aquesta manera, s’estableix 

una gran empatia entre ells que els ajuda a augmentar la seva autoestima 

i seguretat. Això ajuda a regular la impulsivitat, la vulnerabilitat i la baixa 

tolerància a la frustració.
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US PRESENTEM 
LA GUIA 
DE MARXA 
NÒRDICA
Al Grup de Treball de Marxa Nòrdica ens plau 
presentar-vos, finalment, la Guia de Marxa 
Nòrdica. Tot i que ens feia il·lusió fer-ho 
presencialment, la COVID-19 ens ha fet canviar el 
format. 

www.freepik.es
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questa guia s’ha elaborat amb l’objectiu de donar a conèixer en què consisteix aquest 

exercici físic, en quins principis es fonamenta i, a partir d’aquí, mostrar l’evidència 

científica disponible fins  al moment sobre el seu ús com a eina terapèutica en diferents 

patologies.

 

Va dirigida a les i els fisioterapeutes per tal que puguin obtenir coneixements sobre les 

característiques d’aquest exercici físic per poder-lo implementar en la seva pràctica as-

sistencial. I és que, en fisioteràpia, es pot utilitzar la marxa nòrdica (MN) per millorar la 

salut dels pacients així com per assolir una millor condició física de la població general 

com a mètode de promoció de la salut. En casos específics, es pot utilitzar la MN com a 

eina de readaptació.

El Grup de Treball de Marxa Nòrdica es va crear amb la finalitat de redactar un docu-

ment de consens sobre l’ús de la MN en fisioteràpia. L’experiència d’elaborar la guia ha 

estat molt enriquidora, ja que ha fet confluir professionals experts en diferents àmbits 

de la fisioteràpia. Aquest aspecte ha permès aportar una visió molt més àmplia sobre 

l’ús d’aquest exercici físic en diferents camps d’actuació, enriquint, d’aquesta manera, el 

contingut de la guia.

La guia que presentem s’ha elaborat amb la finalitat d’arribar a tots els professionals 

de la fisioteràpia, des dels companys que descobreixen per primera vegada aquesta 

eina fins als que han rebut algun tipus de formació al respecte. En aquest sentit, 

es repassen els orígens de la MN, les característiques del material a utilitzar, els 

llocs on practicar-la, així com els seus fonaments biomecànics, al mateix temps 

que es fa un breu repàs de les diferents escoles. Seguidament, es descriuen els 

beneficis de la tècnica i les eines d’avaluació per tal de poder-la practicar. 

Finalment, es presenta una revisió exhaustiva sobre els beneficis 

específics de la MN en diferents condicions de salut, des de les 

patologies cardiorespiratòries, oncològiques, neurològiques, 

fins a l’aparell locomotor, metabòliques, vasculars, hormo-

nals, mentals, entre d’altres. 

A la guia, també remarquem que és imprescindible 

aprendre a fer bé la tècnica de la MN, amb profes-

sionals qualificats, per obtenir tots els beneficis que 

aporta aquest exercici. Per aquest motiu és impor-

tant que, com a professionals sanitaris, aprenguem 

la tècnica per poder-la transmetre correctament.

Desitgem que sigui del vostre interès!!

A

Podeu trobar la Guia de Marxa Nòrdica 

al web del CFC a l’enllaç:  

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/co-

legiats/grups-treball/marxa-nordica/docu-

ments/guiamn_alta.pdf

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/colegiats/grups-treball/marxa-nordica/documents/guiamn_alta.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/colegiats/grups-treball/marxa-nordica/documents/guiamn_alta.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/colegiats/grups-treball/marxa-nordica/documents/guiamn_alta.pdf
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Entrevista a 

Jordi Fortuño, 
fisioterapeuta i 
assagista
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Jordi Fortuño i Godes és fisioterapeuta des del 1990. Alterna el 
treball a la part hospitalària, domiciliària i ambulatòria del Consorci 
Sanitari Integral. Màster per la UdG en psiconeuroimmunologia  i 
diversos cursos en salut mental.

qui va dirigit el seu llibre “Ansiedad generalizada”?
Aquest meu primer llibre està dirigit al col·lectiu de fisioterapeutes interessats 

a tractar persones amb trastorns de salut mental. 

L’aplicació de tècniques de fisioteràpia forma part important del tractament integral 

del tema que tracta el llibre: el Trastorn d’Ansietat Generalitzada (TAG). En el llibre 

en parlo així com del perfil psicològic de la persona afectada i de l’etiopatogènia 

del trastorn. 

Què l’ha impulsat a escriure aquest llibre?
Aquest llibre és el resultat del meu interès per ajudar, des de la fisioteràpia, persones 

amb problemes psicosomàtics i de salut mental. La meva formació i experiència 

professional, des  dels últims anys, m’ha permès començar pel tema que més afi-

nitat personal em produïa.

Com pot afectar l’actual context de pandèmia i de dificultats econòmiques al 
trastorn d’ansietat?
El TAG és de llarga evolució, però es poden produir exacerbacions amb qualsevol 

estrès que afecti la persona. Per tal motiu, el tractament de fisioteràpia junt amb 

les altres teràpies s’han d’intensificar en aquests moments socials tan difícils per 

tal d’estabilitzar novament el trastorn.

Quines persones estan més exposades a patir-lo?
Hi ha un perfil de persones amb més predisposició a patir-lo. Es tractaria d’homes 

cuidadors amb baixa autoestima i inflamació de baix grau, segons els estudis cien-

tífics. A nivell personal, he d’esmentar també les persones afectades de fibromiàlgia 

que he tractat durant anys, que també tenen alts nivells d’ansietat generalitzada.

Com es pot lluitar contra l’ansietat des de la fisioteràpia?
La nostra feina s’ha de centrar, principalment, en una teràpia manual adequada, 

tècniques de relaxació i exercici físic en el medi natural. Encara que d’altres tècni-

ques com la hidroteràpia o la fisiosexologia també poden ajudar. Tot i això, és molt 

important conèixer els desencadenants neurohormanals en general i la història de 

cada individu per prioritzar en les diverses tècniques.

Quina resposta ha obtingut del llibre? Pensa que hi ha una consciència superior 
davant d’aquests problemes actualment?
Encara que només porta un mes editat, els meus companys de l’hospital ja 

m’han mostrat gran interès pel tema, tenint en compte l’alta incidència de 

símptomes d’ansietat i depressió que s’està produint com a conseqüència de 

l’actual pandèmia. 

A

AQUEST LLIBRE 
ÉS EL RESULTAT 
DEL MEU 
INTERÈS PER 
AJUDAR, DES DE 
LA FISIOTERÀPIA, 
PERSONES
AMB PROBLEMES 
PSICOSOMÀTICS 
I DE SALUT 
MENTAL
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a primera edició dels Premis Hygeia, convocatòria de curtmetratges vinculats a 

la infermeria o la fisioteràpia, ha tingut com a guanyador el curt “Peu Pla”, una 

història extraordinària que protagonitza la Berta i l’equip de treball de la Unitat de 

Rehabilitació Infantil i Paràlisi Cerebral de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. En 

aquesta unitat hi treballen tres fisioterapeutes, Aurora Vélez (que és la veu del curt 

i una de les autores), juntament amb Denys Santa Marina i Glòria Samanes, que 

formen el grup de Rehabilitació Infantil. A part de Vélez, Maria Besora és també 

una de les autores del curtmetratge.

El curt recull el moment en què la Berta, una de les joves pacients d’aquest equip, 

es posa de peu dret després d’una llarga convalescència ingressada a l’hospital 

infantil. La relació entre ella i els fisioterapeutes demostra l’esforç, la proximitat i la 

professionalitat amb la que es poden assolir grans reptes. Aquest vincle entre l’equip 

de fisioterapeutes i la Berta es reforça amb la cançó “Invencibles” d’Els Catarres, 

que es va convertir en una eina determinant de 

motivació. Tot un exemple de superació narrat 

de manera subtil i emocionant al curt “Peu pla”. 

Els Premis Hygeia formen part del Festival de 

Curts d’Infermeria i Fisioteràpia organitzat per 

Enfermería en Desarrollo i Fuden.

L

El curt “Peu pla”, 
centrat en la fisioteràpia pediàtrica, 
guanya el I Concurs de 
Curtmetratges Hygeia

Font de la notícia: Hospital Universitari Vall d’Hebron.

EL CURT RECULL 
EL MOMENT EN 
QUÈ LA BERTA 
ES POSA DE PEU 
DRET DESPRÉS 
D’UNA LLARGA 
CONVALESCÈNCIA 
INGRESSADA 
A L’HOSPITAL 
INFANTIL

https://www.youtube.com/watch?v=p8ailMDIsgs
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Mercè Sangenís Pulido, pionera 
de la fisioteràpia respiratòria

es del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya hem de lamentar la pèrdua 

d’una fisioterapeuta i amiga com la Mercè Sangenís. Coneguda com una fi-

sioterapeuta respiratòria pionera en el seu camp, la Mercè ens va deixar el passat 

mes de març als 77 anys, deixant enrere una llarga trajectòria vital i professional 

durant la que va saber teixir complicitats i amistats amb un grup molt ampli i 

divers de persones. 

L’any 2004, de la mà del degà en aquell moment, Daniel Jiménez, la Mercè va ser 

impulsora de la primera Comissió de Fisioteràpia Respiratòria creada al Col·legi. 

Autora de nombrosos treballs en aquest camp, va defensar sempre el paper que 

havia de tenir la fisioteràpia respiratòria en l’àmbit hospitalari i de la salut pública.

Com a professional va destacar la seva labor a l’Hospital de Sant Pau, però també 

la seva notable dedicació a la tasca pedagògica. Mestra de molts i moltes fisiote-

rapeutes i professionals de la salut que han après com la fisioteràpia respiratòria, 

entesa d’una manera individualitzada, permet millors recuperacions i qualitat de 

vida dels pacients. 

La també fisioterapeuta col·legiada 535, Olga Ruiz, recorda com “la seva tasca va 

ser extraordinària a l’Hospital de Sant Pau. Nosaltres vam estudiar juntes al mateix 

hospital en una promoció de només 12 persones, i molts anys després va acabar 

tractant el meu marit amb la professionalitat i capacitat que sempre va demostrar. 

És una gran pèrdua”. Ruiz recorda també com “va portar la malaltia amb una gran 

enteresa, fins i tot amb una placidesa admirable”.  

Una altra companya seva, la Dra. Maria Rosa Güell, recorda que “la Mercè tenia 

mans d’or, transmetia calidesa i seguretat als malalts, sabia què calia fer en cada 

situació i quan no ho sabia, preguntava i estudiava. Va ser una mestra per a tots 

nosaltres, metges i infermeres a més de les/els fisioterapeutes. Sempre la portarem 

al cor”. Güell en reconeix la labor acadèmica i divulgativa, ja que “va participar 

en congressos nacionals i internacionals fent conferències, cursos i presentant 

comunicacions, però el més important és el que ens ensenyava en el dia a dia, a 

tots els que vam tenir la sort de treballar amb ella”. 

Aquesta trajectòria li va valdre molts reconeixements, entre ells el Premi June 

Nystrom del Col·legi de Fisioterapeutes, a l’any 2005. 

D

Font: Aquest obituari ha comptat amb la col·laboració de Maria Rosa Güell, Olga Ruiz i Imma 
Castillo.
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QUI ÉS QUI?

QUI SOC?
Em dic Pau Moreno i vaig néixer fa 27 anys a Vic. Soc una persona molt curiosa  

i m’agrada molt saber el perquè de les coses, especialment si estan relacio-

nades amb l’àmbit de la salut. De fet, quan vaig acabar el batxillerat, no sabia 

quin grau escollir, només tenia clar que volia entendre com funcionava el cos 

humà. I va ser així com vaig omplir la llista per escollir el grau abans de fer la 

selectivitat: fisioteràpia, psicologia, nutrició, CAFE, biologia... Afortunadament 

vaig entrar al grau de Fisioteràpia de la UVic. 

Ja fa cinc anys que vaig finalitzar el grau de Fisioteràpia. Des d’aleshores vaig 

treballar com a fisioterapeuta autònom en una consulta pròpia situada en un 

club esportiu de Vic. Vaig enfocar la consulta a la rehabilitació de persones amb 

dolor crònic: pacients molt complexes que no acostumen a trobar una solució 

al seu problema. Els oferia una alternativa basada en l’evidència científica. Al 

llarg d’aquests anys he anat desenvolupant una gran vocació per la fisioterà-

pia, m’he estat formant i actualitzant constantment, sobretot a base de llibres 

i articles científics. Fet que em va ajudar a oferir un bon servei a cada pacient 

i a descobrir i aprendre un tipus de fisioteràpia que realment m’apassiona: una 

fisioteràpia activa i empoderada, basada en l’evidència científica i centrada en 

la persona.

Arran d’aquesta passió per la fisioteràpia, vaig decidir que volia alguna cosa 

més que ajudar els pacients que venien a la consulta, volia ajudar a promou-

re i fer créixer la fisioteràpia. Així que dos anys enrere em vaig proposar fer 

un doctorat i vaig cursar el Màster de Fisioteràpia Musculoesquelètica de la 

UManresa. A més vaig entrar al Grup d’Interès de Fisioterapeutes d’Osona i 

Ripollès (enguany hem esdevingut Secció Territorial de la Catalunya Central) i 

vaig entrar al grup de recerca de la UVic: “Methodology, Methods, Models and 

Outcomes of Health and Social Sciences” (M3O).

Pau 
Moreno 
Martin
COORDINADOR 
DE LA SECCIÓ 
TERRITORIAL DE 
LA CATALUNYA 
CENTRAL



A banda de la fisioteràpia, la meva passió és l’esport. Vaig començar quan era 

petit fent natació i vaig continuar fent triatló, dos esports que requereixen molta 

constància i dedicació. Actualment, continuo fent esport diàriament, però ara faig 

esports més propers a la muntanya i la natura com són córrer o escalar.

QUÈ FAIG?
Aquest any he començat un doctorat dins el programa de doctorat en Cures In-

tegrals i Serveis de Salut que ofereix la UVic. La proposta de tesi va relacionada 

amb l’àmbit de la geriatria i està vinculada al projecte OsoNaH (una de les línies 

de recerca del grup de recerca M3O); en aquest projecte un equip d’investigadors 

multidisciplinari avalua l’estat de salut de residents geriàtrics de la comarca d’Osona 

des d’un punt de vista biopsicosocial. Concretament, jo m’especialitzo en l’estudi 

del declivi funcional i els seus factors predictors d’aquesta població concreta. 

Després d’uns mesos combinant la feina a la consulta i el projecte OsoNaH, vaig 

decidir deixar la consulta per tal de poder dedicar més temps al doctorat. No va 

ser una decisió gens fàcil, perquè la consulta m’aportava molt: personalment i 

professionalment, a més de donar-me una cobertura econòmica. No obstant, la 

consulta requeria molta dedicació i no em permetia invertir el temps necessari 

en el doctorat. Afortunadament, el projecte OsoNaH ha rebut l’“Ajut a la recer-

ca del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 2019” i podré gaudir d’un petit 

contracte de becari.  

Tal com he dit anteriorment, fa dos anys vaig entrar al Grup d’Interès de Fi-

sioterapeutes d’Osona i Ripollès (GIFOR). Vaig entrar-hi juntament amb altres 

companys en un moment en què els antics membres volien un relleu. El primer 

any, vam intentar crear una dinàmica de treball conjunt entre els fisioterapeutes 

del territori per tal de fer pinya com a col·lectiu i evitar rivalitats. Al segon any, 

el 2020, vam esdevenir la Secció Territorial de la Catalunya Central. Lamentable-

ment, havíem preparat una jornada de presentació de la nova secció que havíem 

esdevingut, però a causa de la pandèmia de la COVID-19 va haver de ser anul·lada. 

A més, aquest segon any vam ampliar el nostre objectiu, a més de voler millorar 

les relacions entre els fisioterapeutes del territori com havíem fet, ara dedicarem 

esforços a dinamitzar i divulgar la fisioteràpia. 

QUÈ VULL FER?
Tal com he dit, fa un parell d’anys vaig decidir que volia dedicar-me a promoure 

i ajudar a fer créixer la fisioteràpia. M’explicaré millor...

Crec en un sistema sanitari diferent a l’actual, més centrat en la persona, basat 

en la prevenció, en l’evidència científica i en l’optimització dels recursos. Més 

multidisciplinari del que és actualment: psicòlegs, nutricionistes, terapeutes edu-

cacionals, educadors socials, CAFEs, etc. Tots haurien de formar part dels serveis 

sanitaris bàsics i d’un mateix equip. Hi ha molt a canviar i millorar. 

La fisioteràpia és un dels pilars fonamentals d’aquest sistema en el que crec, però 

actualment està molt lluny de tenir el reconeixement que es mereix. 

“CREC EN UN 
SISTEMA DE SALUT 
CENTRAT EN LA 
PERSONA I LA 
PREVENCIÓ”
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FORMACIÓ

 Máster universitari en Fisioterapia 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) 

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

universitari-fisioterapia-sistema-musculoesqueletic

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: 15 d’octubre de 2021

Dades de contacte: Carles Munné cmunne@umanresa.

cat i Teresa Rodríguez trodriguez@umanresa.cat

https://www.uic.es/es/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-universitario-en-fisioterapia-pediatrica-oficial
https://www.uic.es/es/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-universitario-en-fisioterapia-pediatrica-oficial
https://www.uic.es/es/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-universitario-en-fisioterapia-pediatrica-oficial
mailto:ccortes@uic.es
https://www.uic.es/es/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-universitario-en-fisioterapia-manual-ortopedica
https://www.uic.es/es/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-universitario-en-fisioterapia-manual-ortopedica
https://www.uic.es/es/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-universitario-en-fisioterapia-manual-ortopedica
mailto:ccortes@uic.es
https://www.umanresa.cat/ca/master-universitari-fisioterapia-sistema-musculoesqueletic
https://www.umanresa.cat/ca/master-universitari-fisioterapia-sistema-musculoesqueletic
mailto:cmunne@umanresa.cat
mailto:cmunne@umanresa.cat
mailto:trodriguez@umanresa.cat
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 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

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 

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 

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

 Màster oficial interuniversitari en Ciències 
del Sistema Nerviós: neurotoxicologia, 
neuropsicofarmacologia, fisioteràpia 
neuromusculoesquelètica, neurorehabilitació
Més informació: https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/

oferta/sistema-nervios/ 

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: 1 de novembre de 2021

Dades de contacte: manuel.santafe@urv.cat 

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

cat 

Número de crèdits: 60 ECTS 

Data d’inici: setembre 2021 

Dades de contacte: fif.coordmastereps@udl.cat

 Màster universitari en Investigació, innovació i 
transferència en Salut 
Més informació: www.masterinvestigacioit.udl.cat 

Número de crèdits: 60 ECTS 

Data d’inici: setembre 2021 

Dades de contacte: fif.coordmasterInvITSalut@udl.cat

https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-activitat-fisica-terapeutica
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-activitat-fisica-terapeutica
mailto:pgsalut@blanquerna.edu
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-neurofisioterapia
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-neurofisioterapia
mailto:infosalut@blanquerna.edu
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-fisioterapia-infantil
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-fisioterapia-infantil
mailto:infosalut@blanquerna.edu
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-fisioterapia-esports-equip
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-fisioterapia-esports-equip
mailto:infosalut@blanquerna.edu
https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/sistema-nervios/
https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/sistema-nervios/
mailto:manuel.santafe@urv.cat
http://www.mastereducaciosalut.udl.cat
http://www.mastereducaciosalut.udl.cat
mailto:fif.coordmastereps@udl.cat
http://www.masterinvestigacioit.udl.cat
mailto:fif.coordmasterInvITSalut@udl.cat
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“Rehabilitació protètica en amputats d’extremitat superior. Actualitzacions i 
avenços”
El tractament de l’amputació del membre superior es basa en un conjunt d’ava-

luacions, principalment mioelèctriques i de qualitat muscular. Consta de tres parts: 

la rehabilitació preprotètica (on l’aspecte psicològic, la rehabilitació i el treball de 

l’adaptació de la pròtesi són els tres objectius essencials), la rehabilitació amb la 

pròtesi (que es realitza en tres fases basades en l’adquisició d’uns fonaments tècnics 

sòlids sense ometre el desenvolupament de la sensibilitat i de la velocitat amb la 

pròtesi) i la readaptació (on el pacient ha de posar en pràctica el seu aprenentatge 

en la seva vida diària i laboral, la conducció de vehicles i la pràctica esportiva). Les 

dues últimes parts es basen en la pedagogia per objectius permetent perfeccionar 

la rehabilitació i la readaptació del pacient.

“Avaluació i tractament fisioterapèutic del pacient en una Unitat de Cures In-
tensives i la síndrome post-UCI”
Els pacients ingressats en una Unitat de Cures Intensives (UCI) amb afectació 

respiratòria greu augmenten el temps de requeriment de ventilació mecànica 

(VM) i requereixen l’ús de fàrmacs sedants, analgèsics en perfusió contínua i, en 

alguns casos, relaxants musculars. Aquest procediment de llarga durada augmenta 

la probabilitat de desenvolupar feblesa adquirida a l’UCI (FAUCI) i atelèctasi per 

dificultat del maneig de les secrecions bronquials associades a la VM. Tot això in-

crementa el temps de desconnexió del pacient intubat (weaning), el risc de fracàs 

de l’extubació, el temps d’estada hospitalària i la mortalitat. Cal remarcar que els 

pacients que pateixen seqüeles englobades en la síndrome post-UCI necessitaran 

fisioteràpia fins poder aconseguir la recuperació funcional i el retorn a les activitats 

bàsiques de la seva vida diària.

L’evidència científica avala que la mobilització precoç és un factor de tractament 

eficaç de la FAUCI i que les tècniques de drenatge de secrecions bronquials re-

dueixen el risc d’atelèctasi i l’augment de la resistència en les vies aèries. 

“Abordatge del pacient amb traqueostomia”
El maneig de les cànules de traqueostomia a Espanya encara no és una pràctica 

habitual per part del fisioterapeuta ja que només es realitza en unitats molt concretes 
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on el professional responsable té un rol molt especialitzat. Tot i així, en altres països 

com per exemple Austràlia, Argentina o el Regne Unit és una de les competències 

necessàries per poder treballar en unitats de cures intensives, cardiorespiratòries 

o neurològiques.

L’evidència científica considera necessari que, com a professionals de la salut, els 

fisioterapeutes es formin en aquest procediment per tal de millorar la qualitat as-

sistencial i garantir la seguretat dels pacients. 

“Experiència del fisioterapeuta en assaigs clínics en pacients amb malalties 
neuromusculars”
Els pacients amb malalties neuromusculars veuen progressivament disminuïda la 

seva capacitat funcional i la seva autonomia presentant una dependència física cada 

vegada major. Gairebé sempre necessiten d’una tercera persona i d’adaptacions o 

dispositius d’ajuda, aspecte que influeix molt en la seva qualitat de vida. 

Per aconseguir un nivell òptim de funcionalitat i independència és molt important 

identificar les característiques de la malaltia i diferenciar entre malalties o pacients. 

Per aquest motiu és important avaluar el nivell d’autonomia i realitzar exploracions 

clíniques que valorin la pèrdua o guany d’una funció, vigilant l’evolució de la malaltia 

i avaluant l’impacte de la funcionalitat en les activitats de la vida diària.

“Investigació en el Memory and Motor Rehabilitation Laboratory” 
L’evidència científica avala àmpliament la pràctica d’exercici terapèutic en pacients 

neurològics. En les persones que han patit accidents cerebrovasculars crònics s’ha 

vist que una sola sessió d’entrenament de tipus intervàlic d’alta intensitat, realit-

zada immediatament després de la teràpia motora, millora la retenció d’habilitats 

i podria accelerar la recuperació motora. En la malaltia de Parkinson, s’ha vist que 

les intensitats vigoroses milloren la qualitat de la son d’aquests pacients.

Per cert, ja tenim data per al nostre Congrés! Reserveu-vos el dissabte 20 de no-

vembre per poder assistir-hi en format online. Us hi esperem!
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