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OPINIÓ

Yolanda 
Sánchez Retamero
Vocal de la Junta 
de Govern

l passat mes de maig vam tenir l’ocasió de celebrar, finalment, la Nit de la Fisioteràpia 2020. 

Ens vam aplegar a l’hotel Majestic de Barcelona, amb un aforament força limitat, més de 

mig any després del previst. Tot i així, es va aconseguir que fos una Nit molt especial. També 

va ser un moment per recordar el 30è aniversari de la creació del Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya. Amb tots aquests elements va ser una nit emotiva i plena d’orgull de pertinença 

a un col·lectiu que segueix creixent i que es posa reptes de futur per tal d’augmentar la seva 

presència en tots els àmbits de la salut. 

En aquesta ocasió, el Premi June Nystrom va reconèixer la gran feina realitzada, al llarg de 

la seva trajectòria, per part de la Marta Casbas i en Josep Medina, dos extraordinaris com-

panys. Per l’excepcionalitat de l’any viscut, la Junta del Col·legi va decidir que el Premi al 

Fisioterapeuta de l’Any fos atorgat a tot el col·lectiu de la fisioteràpia per la tasca realitzada 

durant la pandèmia en la cura i rehabilitació dels malalts de COVID-19. Considerem que és un 

homenatge més que merescut i que se suma també al Premi de la Fundació Fundeficsa per 

la nostra labor durant la crisi sanitària.

També van rebre el seu homenatge els col·legiats i col·legiades jubilats i doctorats, els millors 

expedients acadèmics 2019-2020, així com els destinataris dels ajuts als projectes solidaris i 

de recerca. La Nit va tornar a demostrar que som una professió viva i amb voluntat de seguir 

tenint el protagonisme que mereixem. 

D’altra banda, durant el mes de maig, i després d’unes llargues negociacions, també hem 

conegut la composició del nou Govern, que suposa un canvi al Departament de Salut, on 

Alba Vergés deixa el seu càrrec, que passa a mans del doctor Josep Maria Argimon. Des del 

Col·legi volem agrair la dedicació de la consellera sortint i de tot l’equip del Departament de  

Salut per l’ajuda rebuda  en la nostra tasca de gestió en una difícil situació a nivell global que 

ha deixat palesa la fortalesa de la fisioteràpia i el nostre compromís amb el sistema de salut. 

Amb el conseller Argimon continuarem treballant en pro d’una política de salut que posicioni 

la nostra professió al lloc que li correspon, reconeixent la necessitat d’ampliar la presència de 

fisioterapeutes en els diferents àmbits com l’atenció primària, escoles i hospitals.

En aquesta línia és important conscienciar de la importància de la fisioteràpia en malalties com 

la fibromiàlgia, on s’ha demostrat que la nostra intervenció fa significativament més efectiu 

el tractament habitual. D’això en parlem en un dels articles de la revista, coincidint amb el dia 

internacional d’aquesta malaltia i de la síndrome de la fatiga crònica.  

Des del Col·legi seguim plenament conscients dels objectius que tenim per davant. Per exem-

ple, en la lluita contra l’intrusisme, per la qual cosa ens vam reunir amb la Sub-direcció General 

d’Avaluació i Inspecció Sanitàries. O també la trobada que va mantenir el nostre degà amb 

l’ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials) per tal d’explorar vies de col·laboració 

ja que la dependència i l’atenció a la gent gran és un dels àmbits on la fisioteràpia ha de ser 

protagonista. 

I, per acabar, també esperar que tant el procés de vacunació del nostre col·lectiu com el del 

conjunt de la població segueixi accelerant-se per viure un estiu el més normal possible. 

E

TEMPS D’ORGULL
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REPORTATGE

LA NIT DE LA 
FISIOTERÀPIA 
VA HOMENATJAR 
TOTA LA 
PROFESSIÓ 
DESPRÉS D’UN 
ANY TAN DIFÍCIL
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L’hotel Majestic va ser el magnífic espai 
on, el divendres 14 de maig, va celebrar-se 
una Nit de la Fisioteràpia molt especial. Al 
2020, les circumstàncies que tots coneixem 
van impedir la celebració d’aquesta trobada 
tradicional del col·lectiu. Aquest cop, i 
amb totes les mesures de seguretat amb 
un estricte protocol higiènic, va fer-se 
la trobada que va congregar més d’una 
seixantena de persones. Per poder oferir 
l’opció de seguir-la a tot el col·lectiu, la Nit 
va emetre’s també en streaming a través 
del canal de YouTube del Col·legi, on està 
penjada.
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REPORTATGE

a celebració es va iniciar amb el discurs de Ramon Aiguadé, degà del Col·legi, 

que va voler recordar que estàvem celebrant la Nit de la Fisioteràpia 2020, una 

nit que la pandèmia ens va prendre l’any passat, quan hagués coincidit amb el 30è 

aniversari de la creació del CFC. Durant aquests trenta anys “el CFC ha evolucio-

nat, s’ha modernitzat i ha aconseguit posicionar la fisioteràpia com un referent de 

la sanitat catalana, aspecte que ha quedat encara més palès amb la situació que 

hem viscut, en què la fisioteràpia s’ha mostrat com una professió necessària de 

primer nivell”, va recordar el degà.  En aquest sentit també es va demanar a la Dra. 

Montserrat Gea, directora general de Professionals de la Salut del Departament 

de Salut, present a la trobada, que des de la seva responsabilitat treballés en pro 

d’una política de salut que la posicioni al nivell que es mereix. Aquest és un aspec-

te que coneix perfectament el Departament ja que la comunicació entre Col·legi i 

l’Administració és permanent i fluida. 

L’acte va seguir amb el parlament de la Dra. Gea, qui va agrair 

al CFC la invitació així com la tasca del col·lectiu davant la 

pandèmia i el compromís mostrat amb el sistema de salut i 

la ciutadania. Va esmentar de manera molt especial el treball 

en primera línia i la formació realitzada per poder fer PCRs, 

aspecte que va servir per tallar cadenes de transmissió i per 

fer encara més evident la importància del col·lectiu dins del 

sistema de salut.

Per últim va intervenir Gustavo Paseiro, president del CGCF 

i del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, que va 

aprofitar la trobada per compartir amb els assistents i amb 

aquells que seguien la retransmissió en directe la nova campanya 

de divulgació del CGCF, centrada en l’exercici terapèutic, que 

actualment s’està veient amenaçat per professions alienes a la 

nostra. Una defensa de la professió que esdevé un objectiu clau 

de l’acció dels col·legis professionals per protegir els interessos 

del col·lectiu, però també per garantir la salut de la ciutadania. 

El vespre també va tenir el seu moment inesperat en forma de 

sorpresa molt agradable de la mà de Brian Mulligan, membre 

del Consell Social de la Fisioteràpia del Col·legi, que va enviar un vídeo 

de felicitació al Col·legi pel nostre 30è aniversari i que podeu recuperar a la nostra 

pàgina web.

Posteriorment, el Col·legi va fer entrega del premi al Fisioterapeuta de l’Any que 

enguany no va guardonar una persona en particular sinó a tot el col·lectiu de la 

fisioteràpia per la imprescindible tasca que hem fet i fem treballant en primera línia 

en la cura i rehabilitació dels malalts de COVID-19. Va ser un homenatge al conjunt 

de la professió en el qual hi van participar diversos fisioterapeutes en represen-

tació del territori i dels diferents àmbits de la fisioteràpia, els quals van explicar 

com han viscut la pandèmia. Com a colofó a aquest homenatge a la professió, es 

va compartir amb els assistents un emotiu vídeo realitzat amb un recull d’imatges 

que ens havien enviat les companyes i companys de la seva tasca laboral durant la 

L
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pandèmia juntament amb una frase personal de cadascú que els fos inspiradora, 

motivadora, que els hagués ajudat a superar els moments tan durs que han viscut 

en el transcurs del darrer any.

La Nit de la Fisioteràpia és també el moment per homenatjar les col·legiades i els 

col·legiats jubilats i doctorats, i per reconèixer públicament els millors expedients 

acadèmics 2019-2020. Aquest any, i com a novetat, també hi va haver un reconeixe-

ment per als destinataris dels ajuts del CFC als projectes solidaris i a la recerca.

L’acte va cloure amb el vídeo “Junts som invencibles” del grup Bipolar, per fer 

evident que la unió fa la força i que el treball conjunt és el que permet assolir els 

objectius comuns.

En conjunt, una festa diferent, emocionant i que obre la porta a l’esperat moment 

en què ens puguem retrobar de manera personal un cop superats els moments 

més durs d’aquesta pandèmia que ens ha deixat terribles conseqüències, però 

també moments per a l’aprenentatge i per posar en valor una professió essencial 

com la fisioteràpia.

UNA NIT 
DIFERENT QUE 
HA SERVIT PER 
REPENDRE, AMB 
LIMITACIONS, 
ELS ACTES 
PRESENCIALS

Podeu recuperar tot l’acte al nostre canal de YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=gLbB1_sZ3vs&t=24s

https://www.youtube.com/watch?v=gLbB1_sZ3vs&t=24s
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 “El fisioterapeuta és 
important per ajudar a 
començar una nova vida 
a unes persones que 
l’atzar ha portat per un 
camí no desitjat”

Entrevista a 

Josep Medina

Enguany, el Premi June Nystrom 

ha servit per guardonar la carrera 

de dos fisioterapeutes amb un 

extraordinari recorregut dintre 

de la professió, Marta Casbas i 

Josep Medina. Els premis van 

ser entregats per la Dra. Mont-

serrat Gea, directora general de 

Professionals de la Salut del De-

partament de Salut, i per Gustavo 

Paseiro, president del CGCF i del 

Colegio Oficial de Fisioterapeu-

tas de Galicia. Hem tingut l’oca-

sió d’entrevistar els premiats per 

saber una mica més sobre el seu 

recorregut professional i també 

sobre la seva visió del present i 

futur de la fisioteràpia. 

PREMIS 
JUNE 
NYSTROM, 
JOSEP 
MEDINA 
I MARTA 
CASBAS
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quest any en fa 31 que desenvolupa la seva feina a l’Institut Guttmann, quin 
balanç en fa des del punt de vista professional?

Molt positiu. He tingut la sort de poder-me dedicar a tractar i ajudar moltes persones, 

però sobretot de gestionar el Departament de Rehabilitació Funcional d’una institució 

que té un gran prestigi internacional i que està en constant evolució i creixement 

per estar a l’última de les tecnologies i tractaments de rehabilitació de les persones 

amb gran discapacitat d’origen neurològic. L’assistència, la formació, la recerca, la 

innovació i l’adaptació als canvis han estat una constant durant tots aquests anys.

Com s’enfoca la seva carrera cap a l’entorn de l’Institut Guttmann? Va ser una 
decisió personal?  
Durant els estudis de fisioteràpia a la Gimbernat vaig tenir l’oportunitat de fer les 

pràctiques a l’antic hospital del carrer Garcilaso de Barcelona. Vaig poder aprendre 

què era la lesió medul·lar i el dany cerebral. Aquí vaig entendre que el fisioterapeuta 

és una persona important per ajudar a començar una nova vida a unes persones que, 

l’atzar ha portat per un camí no desitjat. Veure que les seves capacitats són increïbles 

i que nosaltres els podem ajudar a què puguin assolir el màxim nivell d’independència 

funcional possible m’ha fet molt feliç. 

En el seu currículum, veiem que té formació de fisioterapeuta i també de psi-
còleg. Què l’impulsa i com ajuden, a la seva tasca com a fisioterapeuta, aquests 
coneixements de psicologia?
Sempre, darrera d’una patologia física hi ha una persona que pateix, que té la seva 

vida,  il·lusions i projectes personals. Quan això succeeix cal cuidar i tractar el cos, però 

també l’estat emocional i el del seu entorn. En les persones amb gran discapacitat 

aquest fet es multiplica per 10. A part d’aportar un bon tractament, cal cuidar tots 

els aspectes i dimensions que formen la persona amb molta cura i sensibilitat. La 

professió de fisioterapeuta aporta aspectes que moltes altres no tenen: la proximitat, 

el temps de dedicació i les nostres mans. Això, sumat a les tecnologies i als avenços 

científics, ens dona una projecció incomparable.

Com ha evolucionat la professió en aquests 30 anys? 
Als anys 90 els recursos eren limitats i l’evolució dels pacients anava molt lligada al 

sentit comú i al què havíem après i heretat del Dr. Guttmann. Actualment, gràcies 

als aparells electromecànics, l’estudi i el coneixement del sistema nerviós i la seva 

plasticitat, juntament amb la internacionalització del coneixement a través de les 

Fisioterapeuta i psicòleg, doctor per la Universitat de Barcelona, 
la trajectòria professional de Josep Medina (clínica, científica 
i professional) va molt lligada a la trajectòria assistencial en 
pacients amb gran discapacitat física d’origen neurològic. Exerceix 
les funcions de cap de Rehabilitació Funcional de l’Institut 
Guttmann des de 1992. Les seves principals línies d’expertesa 
són la rehabilitació neurològica, la biomecànica i l’anàlisi del 
moviment, així com l’activitat física i l’esport, i la gestió de recursos 
hospitalaris.

L’OBJECTIU A 
LA GUTTMANN 
ÉS QUE LES 
PERSONES 
PUGUIN ASSOLIR 
EL MÀXIM NIVELL 
D’INDEPENDÈNCIA

A
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xarxes, disposem de moltes més eines per incrementar la velocitat de la rehabilitació 

i oferir al pacient sistemes de control dels seus dèficits. Això és increïble i satisfà molt 

als professionals, però sobretot als pacients. 

I en l’entorn de l’Institut Guttmann, quin és el paper de la fisioteràpia? Hi ha hagut 
també una evolució al llarg dels anys?
Guttmann ha cuidat molt la fisioteràpia, li ha donat valor i prestigi. El treball “trans-

disciplinari” que es realitza amb altres professionals com terapeutes ocupacionals, 

educadors físics, enginyers, metges, psicòlegs i personal d’infermeria, entre d’altres, 

d’una manera conjunta, fa que tothom, des de la seva professió, però, en especial 

des de la nostra, tingui un paper clau en l’evolució dels pacients. La fisioteràpia neu-

rològica ja és una dimensió amb entitat pròpia que alimenta i, alhora, es nodreix de 

moltes altres especialitats per ajudar els pacients a començar una nova vida.

Quins són els reptes que es marca? Com es pot seguir progressant en el tractament 
de les persones que pateixen grans discapacitats d’origen neurològic?
La clau és ser inconformistes i marcar-nos constantment reptes. Cal el treball en 

xarxa amb hospitals d’arreu del món i amb centres de recerca i universitats per 

millorar en tecnologia i en la cerca d’elements que estimulin el creixement de les 

cèl·lules del sistema nerviós. Per aquests motius, cal que les tècniques o models de 

fisioteràpia tinguin la suficient rellevància i evidència científica com perquè siguin 

elements imprescindibles en els tractaments.

Què significa per a vostè rebre un premi com el June Nystrom, atorgat pels seus 
companys i companyes fisioterapeutes? 
Per a mi és una gran sorpresa i tot un honor. De fet, Nystrom tractava també pacients 

neurològics quan va treballar a Catalunya, fet que em fa molt feliç. Durant la 

meva trajectòria he pogut aprendre de lliçons de persones procedents 

d’altres països com ella mateixa o Pat Bowerbank, Henry Neiger, però 

sobretot també dels impulsors i precursors de la fisioteràpia al 

nostre país com els Escarmís, Clavera, Cabot, Sangenís, Ca-

namassas, Bagué o Prat de los Mozos, entre molts d’altres.

Ara ens toca a nosaltres fer créixer la professió i adaptar-la 

a les demandes actuals per deixar unes bones bases als 

nous graduats. 

GUTTMANN HA 
CUIDAT MOLT LA 

FISIOTERÀPIA, 
LI HA DONAT 

VALOR I 
PRESTIGI
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“Les contribucions 
realitzades des de la 
fisioteràpia han de 
ser útils i ajudar a la 
construcció de l’escola 
de tots i per a tots”

Entrevista a 

Marta
Casbas

PREMIS 
JUNE 
NYSTROM
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quest any n’ha fet 30 que desenvolupa la seva feina com a fisioterapeuta, 
quin balanç en fa des del punt de vista professional?

Buf! En 30 anys, la professió m’ha regalat moltíssimes experiències. I entre elles 

l’oportunitat de créixer com a fisioterapeuta en el món de la pediatria i l’educació, i 

intentar fer petites contribucions cap a escoles i societats més inclusives i respec-

tuoses amb tothom, que és el que més vull. Però sobretot m’ha regalat la interacció 

constant amb infants i joves, amb els que passo estones genials, i als que hauríem 

d’escoltar més. D’ells i les seves famílies, n’hauríem d’aprendre moltíssim. Alhora, m’ha 

permès treballar de costat, aprenent cada dia, amb molts professionals excel·lents 

d’àmbits diferents a la fisioteràpia i el món sanitari. M’ha ajudat a ampliar la mirada 

i donar sentit al treball en equip en la seva màxima expressió. 

Finalment, m’ha permès conèixer fisioterapeutes d’una vàlua professional altíssima, 

que m’han marcat camí, com la Lourdes Macías i el Joaquim Fagoaga, referents aquí 

i arreu de la fisioteràpia pediàtrica; la Mónica Alonso o l’Ascen Martín, excel·lentíssi-

mes; i la Rut Barenys i l’Inma Hoyas, companyes de viatge, reflexions i batalles, que 

ja formen part de la meva vida més personal. I així, tantíssimes més. Moments difícils 

també n’hi ha hagut, com a tot arreu; però aquests no cal recordar-los. Així que el 

balanç és clarament més que positiu.

Què és la fisioteràpia en l’entorn educatiu? Què aporta i què falta perquè pugui 
ser més coneguda i també més demandada? 
La fisioteràpia, dins l’àmbit educatiu, esdevé un suport més de cara a donar una 

resposta ajustada a l’alumnat amb afectacions motores. Aporta l’expertesa en 

desenvolupament i aprenentatge motor, i en discapacitat i funcionament. Tracta 

d’acompanyar i capacitar alumnat, docents i famílies. Donar seguretat i mostrar 

com és el funcionament d’aquests infants i joves, quines són les seves fortaleses i 

possibilitats, i quins els seus reptes. Acordar altres maneres de fer per afavorir el seu 

desenvolupament motor i personal, l’autonomia i participació dins del grup i l’escola, 

El Premi June Nystrom ha destacat també la feina que, des de fa més 
de 30 anys, realitza Marta Casbas amb nens i joves amb discapacitat 
motora. Casbas ha desenvolupat els seus projectes en entorns educatius: 
els primers anys, en escoles d’educació especial, i els últims 15, en 
centres ordinaris, formant part de l’Equip d’Assessorament i Orientació 
Psicopedagògica de l’Eixample, de Barcelona. Ha combinat el treball 
als centres educatius amb col·laboracions de docència en màsters de 
fisioteràpia pediàtrica de diferents universitats i activitats formatives 
del Departament d’Ensenyament. Ha estat membre de la Junta de la 
Societat Espanyola de Fisioteràpia Pediàtrica i, actualment, del Grup de 
Treball de Fisioteràpia en Educació. També ha format part de la Comissió 
de Pediatria del Col·legi i, ara, del Grup de Treball de Fisioteràpia en 
l’àmbit escolar. Ha participat en diferents grups de treball, dins i fora 
del Departament d’Ensenyament, per reflexionar sobre el paper del 
fisioterapeuta en l’educació.  

ALA FISIOTERÀPIA 
ÉS UN SUPORT 

MÉS DE CARA A 
DONAR UNA

RESPOSTA 
AJUSTADA A 

L’ALUMNAT AMB 
AFECTACIONS 

MOTORES
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EN ELS DARRERS 
ANYS, LA 
FISIOTERÀPIA EN 
L’ÀMBIT DE LA 
PEDIATRIA HA
CANVIAT 
MOLTÍSSIM, 
DE MANERA 
FAVORABLE

prenent part en les activitats i fent aprenentatges amb els seus companys i 

companyes; i garantint opcions d’èxit. 

Ens manca encara molta “cultura” i comprensió de la diversitat com 

un fet propi de la realitat. Entendre que la discapacitat no va només 

d’atributs i característiques personals sinó també de demandes i 

exigències, expectatives i oportunitats, de dissenys i suports. Vaja, 

acollir el paradigma CIF! I entendre que les intervencions dels 

professionals també han d’anar en aquest sentit. I no sé si cal que 

sigui més demandada; però sí millor demandada. Ens calen mirades 

noves, més àmplies i generoses, per entendre les intervencions en 

equip, multi i transdisciplinari, que connectades amb l’evidència 

facin abordatges més ecològics i respectuosos amb els infants i les 

seves famílies. I clar, acompanyar-ho tot de polítiques que, més enllà 

de paraules, facin apostes clares en aquest sentit. I això no només té a 

veure amb l’escola, sinó també amb el que passa a la societat. 

Vostè desenvolupa actualment la seva feina al Departament d’Ensenyament. 
Quins són els seus objectius en aquesta responsabilitat? Quins són els principals 
reptes a curt i mig termini?
L’objectiu és clar: millorar les intervencions perquè les contribucions realitzades des 

de la fisioteràpia siguin útils i ajudin en la construcció de l’escola de tots i per a tots. 

Com ajuda la fisioteràpia a què l’entorn escolar sigui realment inclusiu? On s’ha 
de posar l’accent en la gestió?
Recuperant la resposta anterior sobre les aportacions de la fisioteràpia a l’escola, 

remarcaria la capacitació de l’entorn. Cal treballar per l’autonomia i l’autogestió. La 

fisioteràpia a l’escola hauria de ser entesa com un suport intensiu, flexible segons les 

necessitats, però que fa intervencions puntuals: uns dies, uns anys. L’èxit radica en 

les oportunitats generades totes les hores, tots els dies i tots els anys. Això només 

s’assoleix amb entorns capaços i apoderats. 

Com valora l’evolució de la professió de fisioterapeuta durant els darrers anys? 
On posaria l’accent per seguir creixent com a professió sanitària? 
En els darrers anys, la fisioteràpia en l’àmbit de la pediatria, però també en tots els 

altres, ha canviat moltíssim, de manera favorable. Les pràctiques actuals es fona-

menten amb més rigor des de l’evidència científica; i el coneixement i la reflexió són 

més grans. I s’han fet esforços per reconèixer la professió en aquest sentit. Els plans 

d’estudis a les universitats són més exigents, i orientats a la recerca, incentivant la 

investigació, sempre pendent. I crec que és només des d’aquesta línia, donant ca-

buda i fent difusió a la professió, en la seva vessant científica, i alhora humanitzada, 

propera i al servei de les persones, que podrem créixer.

Què significa per a vostè rebre un premi com el June Nystrom, atorgat pels seus 
companys i companyes fisioterapeutes? 
He de dir que em sento una mica aclaparada. Però rebo el June Nystrom amb molt 

d’honor i agraïment. I l’entenc com un reconeixement personal, però també col·lectiu, 

a la gran tasca que, sovint poc visibilitzada i entesa, realitzem moltes i molts fisiote-

rapeutes a les escoles, amb rigor, i de manera ferma i convençuda. 
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ACTUALITAT

Durant el mes de juliol a Vic, el CFC realitzarà un 
curs sobre fisioteràpia geriàtrica organitzat per 
Mireia Solà, la Secció Territorial de la Catalunya 
Central i la Comissió de Geriatria, destinat a tots i totes 
les col·legiades que hi tinguin interès. 

edat és considerada un factor de risc primari per al desenvolupament i 

la progressió de la majoria de les malalties i afeccions degeneratives 

cròniques, incloses les malalties cardiovasculars, la diabetis tipus 2, l’obe-

sitat i certs càncers, d’entre altres. Una de les eines de què disposem els 

fisioterapeutes per abordar aquestes situacions és l’exercici físic terapèutic. 

S’ha demostrat que la pràctica correcta d’activitat física regular actua com 

a paper preventiu i també terapèutic en moltes comorbiditats associades 

a l’edat i redueix els reingressos hospitalaris i la mortalitat prematura.

Actualment, la situació de la COVID-19 ha accentuat el seu efecte en el 

col·lectiu de la gent gran, el més vulnerable, convertint l’exercici físic 

en una eina terapèutica imprescindible en fisioteràpia.

OBJECTIUS DEL CURS:
 Conèixer i entendre els canvis fisiològics del procés 

d’envelliment.

 Diferenciar i definir els conceptes de sedentarisme, 

activitat física i inactivitat física. Conèixer com afecta el 

sedentarisme, l’activitat i la inactivitat física a la salut.

 Conèixer quines són les recomanacions actuals per a 

la gent gran, d’acord amb l’evidència científica actual. 

Aprendre a fer una avaluació de la condició física de 

la persona gran.

 Conèixer els instruments de mesura, testos i escales 

d’avaluació de les qualitats físiques en salut.

 Saber com es treballen les capacitats i aptituds físiques i 

quines són les dosis efectives de treball de cada una d’elles.

 Aprendre estratègies per crear adherència a l’activitat física 

terapèutica i trencar patrons sedentaris.

ACTIVITAT FÍSICA 
TERAPÈUTICA 
EN GERIATRIA,
AMB MIREIA SOLÀ

L’ Calendari: 
3, 4, 10 i 11 de juliol de 2021

Horari: 
Dissabte, de 9.00 h a 14.15 h i 

de 15.30 a 20.45 h i diumenge, 

de 9.00 h a 14.15 h

Durada: 30 hores

Preu: 250 euros

www.freepik.es
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FISIOTERÀPIA 
PEDIÀTRICA
La fisioteràpia pediatrica és aquell tractament de qualsevol 
afectació en la infància, tant aguda com crònica, que 
pertorba el desenvolupament motriu i limita el potencial 
per a la independència en la vida adulta arribant a interferir 
en la qualitat de vida. Comprèn les patologies i adversitats 
de l'edat pediàtrica, que actualment finalitza als 16 anys. El 
tractament del fisioterapeuta pediàtric ha de realitzar-se 
de manera global, sent imprescindible una aplicació del 
tractament de forma precoç.

OBJECTIUS
Buscar el benestar psicobiofisiològic de les nenes i nens:

 Atendre les necessitats elementals i bàsiques de l'infant en què no es vegi 

perjudicada la seva autonomia, desenvolupament ni qualitat de vida.

 Assistir a cada nen per aconseguir el seu màxim potencial per funcionar 

de forma independent i promoure la seva participació activa en el seu entorn 

familiar, social i educacional.

 Assessorar i acompanyar les famílies i orientar l'entorn social de l'infant 

sobre la necessitat  i forma d'actuació necessària per afavorir la seva autonomia, 

desenvolupament i qualitat de vida.

TRACTAMENTS
La fisioteràpia pediàtrica compta amb molts recursos i tècniques, com:

 el joc i l’estimulació de l’aprenentatge del moviment,

 les mobilitzacions,

 els exercicis per guanyar força,

 les tècniques de fisioteràpia respiratòria,

 la confecció i aplicació d’ajudes posturals o de mobilitat,

 l’adaptació d’objectes.

ON ES FA
Cada vegada hi ha més demanda de fisioteràpia pediàtrica, però el sistema 

públic de salut no l'està atenent.

Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ens agradaria que s'in-

tensifiqués en escoles, centres d'atenció primària i hospitals, ja que encara 

són minoria els que n'ofereixen.
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ACTUALITAT
CORONAVIRUS

Una vegada que tots els indicadors semblen marcar una clara 
millora gràcies al ritme de vacunació, des del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya hem volgut actualitzar tota la 
informació relativa als protocols de seguretat i higiene en tots 
aquells centres i espais destinats als tractaments de fisioteràpia. 

er aquest motiu, el passat mes d’abril es va preparar una documentació 

on es recollien totes les mesures preventives dividides en dos àmbits: la 

pròpia gestió de serveis i adaptació d’espais físics i, en segon lloc, l’abordatge 

dels tractaments en fisioteràpia. Aquest conjunt de mesures preventives poden 

consultar-se a la página web del Col·legi.  

En la gestió i adaptació dels espais físics alguns dels consells més destacats 

són, per exemple, organitzar les cites dels pacients de manera escrupolosa 

per limitar la coincidència entre ells i controlar l’entrada i sortida dels pacients 

per saber, en tot moment, la quantitat de persones que hi ha dins del centre. 

O també, tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic en punts estratègics del 

centre, que el pacient i el fisioterapeuta es netegin les mans amb aigua, sabó 

i gel hidroalcohòlic abans i després de començar el tractament i obrir portes i 

finestres periòdicament per poder facilitar la ventilació dels espais.

En el manual també es recullen de forma exhaustiva totes les recomanacions 

per a cadascuna de les tècniques habituals en fisioteràpia per tal de garantir la 

seguretat del professional i els seus pacients.  

SEGURETAT I HIGIENE 
COM A PRIORITATS 
EN L’ETAPA DE 
REACTIVACIÓ

LA VACUNACIÓ 
AVANÇA PER AL 
CONJUNT DE LA 
POBLACIÓ

El procés de vacunació per al 

conjunt de la població, mal-

grat les dificultats viscudes 

durant els primers mesos de 

l’any, ara avança amb una 

gran velocitat i sembla que 

es poden arribar als objectius 

d’immunització que garan-

tirien un estiu amb aquesta 

nova normalitat. 

En el cas del nostre col·lec-

tiu, malgrat que la vacuna-

ció va començar al mes de 

febrer amb força eficiència 

per a la primera dosi, hem 

de lamentar que la segona 

s’ha fet esperar i encara avui 

un percentatge nombrós de 

fisioterapeutes l’esperen. En 

tot cas, el nivell d’immunit-

zació assolit amb la primera 

dosi s’ha demostrat que és 

prou eficient i l’activitat a tots 

els centres i hospitals s’està 

duent a terme amb tota nor-

malitat, aspecte pel qual ens 

hem de felicitar, malgrat els 

constants canvis i actualit-

zacions. 

P

www.freepik.es
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LA FUNDACIÓ FUNDEFICSA 
PREMIA LES I ELS 
FISIOTERAPEUTES 
CATALANS PER LA LABOR 
REALITZADA DURANT 
LA PANDÈMIA 
DE LA COVID-19 La tasca del col·lectiu de fisioterapeutes 

va rebre un nou reconeixement el passat 6 
de juny per part de la Fundació Fundeficsa 
(Fundació per al Desenvolupament de la 
Formació i la Investigació en Ciències de 
la Salut). L’acte d’entrega va tenir lloc al 
Saló del Consell de Cent de l’Ajuntament 
de Barcelona i, per part del Col·legi, hi 
van assistir el degà, Ramon Aiguadé, i el 
secretari, Daniel Jiménez. 
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l premi que van rebre en nom de totes i tots els fisioterapeutes va ser en-

tregat per Albert Batlle, cinquè tinent d’alcaldia, i Rafael Aran, president 

de la Fundació Fundeficsa. Entre els premiats val la pena destacar també els 

doctors Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà o Robert Güerri, però també entitats 

com el Col·legi de Metges o empreses vinculades al sector salut com Eulen o 

Ibermutua, entre d’altres.

L’acte es va poder seguir en streaming i val la pena destacar el concert home-

natge que va fer la soprano catalana Begoña Alberdi, qui durant la crisi de la 

COVID-19, al març de 2020, va assolir una gran popularitat quan es va difondre 

un vídeo en què cantava l’ària “O mio babbino caro” de Puccini per als veïns 

de la seva illa de l’Eixample. 

ENTREVISTA AL DEGÀ 
AMB MOTIU DEL PREMI FUNDEFICSA

El degà del CFC, Ramon Aiguadé, va ser entrevistat a l’espai Salud y Calidad 

de Vida de Cooltura FM, quan es van donar a conèixer els premis de la Fun-

dació Fundeficsa. Alguns dels missatges més destacats de l’entrevista van ser 

la reivindicació d’augmentar les places de fisioterapeutes a la sanitat pública, i 

valorar també la importància de la nostra professió a les UCIs. La idea és que 

la incorporació de fisioteràpia en els sistemes de salut suposi un estalvi de 

recursos, d’hospitalitzacions i també una millor qualitat de vida pel conjunt 

dels ciutadans. 

Aiguadé va destacar també que la fisioteràpia és el gegant adormit de la sa-

nitat, amb un potencial increïble que hem de divulgar perquè la població ens 

conegui i d’aquesta manera poder millorar la qualitat de vida dels pacients.

Podeu veure l’entrevista sencera aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=223k09LOa_c&feature=youtu.be

E

La Fundació Promedic/Funde-

ficsa es va crear l’any 1987 a 

Barcelona amb l’objectiu d’ofe-

rir a empreses i treballadors mi-

llors oportunitats de formació 

en el sector de la salut. Des 

d’aleshores, Promedic/Funde-

ficsa han format més de 20.000 

estudiants a través d’una àmplia 

varietat de programes, des de 

cicles formatius fins a cursos 

propis, tant presencials com 

a través d’internet. Gràcies al 

seu comitè científic, format 

per prestigiosos acadèmics i 

experts del sector, en aquests 

anys també ha desenvolupat 

màsters i postgraus en col·labo-

ració amb diverses universitats.

A més, té una llarga experiència 

en l’organització de congres-

sos sectorials, presentacions, 

reunions i jornades d’especia-

lització dirigides a professionals 

mèdics i farmacològics.

https://www.youtube.com/watch?v=223k09LOa_c&feature=youtu.be
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A FONS

CAMPANYA DE 
CONSCIENCIACIÓ SOBRE 
LA FIBROMIÀLGIA I 
LA SÍNDROME DE FATIGA 
CRÒNICA

Coincidint amb el 12 de maig, el Dia Internacional de la 
Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, el Col·legi 
de Fisioterapeutes va posar en marxa una campanya 
de conscienciació sobre aquestes malalties. En un 
vídeo, que es pot recuperar al canal de YouTube del 
Col·legi, les fisioterapeutes Mayte Serrat i Patricia Ureña, 
reclamen un canvi de paradigma en l’abordatge, que 
implica un reconeixement de la malaltia per part de tots 
els professionals de la salut. Aquest canvi de paradigma 
ha de suposar, també, més recursos.  

www.freepik.es
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omés a Catalunya, amb les dades del 2017, ja hi havia més de 140.000 persones 

diagnosticades de fibromiàlgia. Amb fatiga crònica ja eren més de 190.000. 

De cada tres, dues són dones. Aquesta notable incidència va impulsar el Col·legi 

a implicar-se amb el Dia Internacional de la Fibromiàlgia (FM) i la Síndrome de 

Fatiga Crònica (SFC). En un vídeo, les fisioterapeutes Mayte Serrat i Patrícia Ureña, 

coordinadora i membre, respectivament, de la Comissió de Dolor Crònic del Col·legi, 

expliquen la importància de donar visibilitat a la malaltia, oblidar prejudicis i dotar 

de recursos el sistema públic de salut per millorar la qualitat de vida dels pacients.  

Concretament, la Dra. Mayte Serrat afirma que “és indispensable un canvi de pa-

radigma en l’abordatge del dolor crònic en general per part de tots els professio-

nals de la salut i, que d’una vegada per totes, es doni el reconeixement i l’atenció 

que aquestes persones mereixen. Hauríem de demanar perdó per tot el mal que 

se’ls ha fet i se’ls continua fent al negar aquestes malalties o catalogant-les com a 

psicosomàtiques. No són malalties mortals, però amb la manca de reconeixement 

social, mèdic i del propi entorn familiar, moren en vida”. 

La fisioteràpia és una eina fonamental en el tractament de les persones amb malalties 

de dolors persistents com la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica. Actualment, 

la FM i la SFC continuen sent unes síndromes estigmatitzades, controvertides, molt 

poc reconegudes i acceptades. Les característiques de les dues malalties obliguen 

també a destinar moltíssims recursos (es calculen en més de 11.000 milions d’euros 

a l’any a nivell mundial) tant en costos directes (atenció mèdica, prescripció de 

medicaments) com indirectes (absentisme laboral, pèrdua de treball, etc.). A nivell 

global, es considera que la FM afecta entre un 2% i 4% de la població general i a 

la SFC se li estima una prevalença inferior a l’1%, amb moltes diferències en funció 

dels criteris diagnòstics utilitzats. De cada 3 afectats, 2 són dones. 

La campanya del Col·legi vol ser una crida a l’acció per al conjunt de la ciutadania 

i les seves institucions, per tal de millorar la informació que existeix i eliminar la 

sensació que molts malalts pateixen d’abandonament, incomprensió i manca de 

reconeixement.

N

UN 2,4% DE 
LA POBLACIÓ 
ADULTA 
CATALANA 
PATEIX 
FIBROMIÀLGIA
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CAMÍ A TÒQUIO

“La fisioterapeuta ha de 
saber pràcticament amb 
els ulls clucs què sent 
o què li ha passat al seu 
esportista”

NÚRIA CARNICERO, 
FISIOTERAPEUTA DE LA SELECCIÓ 

ESPANYOLA D’ESCALADA
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Comencem amb aquesta entrevista a Núria Carnicero, fisioterapeuta 
de la Selecció Espanyola d’Escalada, una sèrie d’informacions 
vinculades a la celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio. Pensem 
que l’excepcionalitat d’una trobada olímpica que es farà un any 
tard i que haurà de seguir una sèrie d’estrictes protocols és un 
excel·lent moment per donar veu als fisioterapeutes vinculats amb els 
esports olímpics. Des de l’experiència de professionals com la Núria 
Carnicero, ens volem acostar una mica més a aquells professionals de 
la fisioteràpia que, per la seva vinculació al moviment olímpic, estan 
desenvolupant la seva feina en un context d’incertesa pels efectes de 
la pandèmia. 

expectativa és que finalment els Jocs Olímpics puguin celebrar-se a Tò-
quio aquest any, entre el 23 de juliol i el 9 d’agost. Com esteu treballant 

en aquests darrers mesos abans de la cita olímpica?
Perquè us en feu a la idea, cal destacar, en primer lloc, que l’escalada s’estrena com 

a esport olímpic enguany. La incertesa és gran per a nosaltres, que ens enfrontem 

a un projecte completament nou i en un molt reduït format, atès que l’escalador 

Alberto Ginés ha estat l’únic al nostre país en aconseguir una de les preuades 

places olímpiques.

És intens el seguiment en fisioteràpia que realitzo amb l’Alberto aquests mesos. 

Ens trobem setmanalment, amb l’objectiu de prevenir lesions i garantir el 

màxim rendiment en els entrenaments, així com en les competicions 

europees i de Copa del Món prèvies als Jocs. També compartim 

moltes estones als rocòdroms. L’assisteixo en entrenaments 

amb la resta de l’equip i en competicions arreu del món.

L’any passat, la pandèmia va alterar el cicle olímpic 
de 4 anys. Com us heu adaptat, en termes generals, 
a aquest endarreriment? 
L’expedició a Tòquio la conformem el mateix Al-

berto Ginés, el seu entrenador i seleccionador 

espanyol David Macià i jo, la seva fisioterapeuta. 

L’engranatge d’aquest equip a tres ha estat clau, 

no només en el dia a dia operatiu, sinó també 

per fer pinya i adaptar-nos a tot aquest lapse 

de temps incert i ple de dubtes. Probablement, 

la part més feixuga se l’emporta l’esportista.

Què ha costat més? Adaptar la tasca de man-
teniment físic? O que la motivació dels espor-
tistes es pugui mantenir alta?
L’aturada durant el confinament i les posteriors 

restriccions han causat que les nostres esportistes 

no s’hagin pogut entrenar amb bones condicions 

L’
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FISIOS AL MÓN

durant molt temps. Això ha tingut conseqüències també en les sessions setma-

nals, les pautes d’exercici terapèutic i de prevenció de lesions, així com també en 

la “connexió” entre esportista i fisioterapeuta.

Crec que en la nostra tasca és clau la bona sintonia i la confiança que l’esportista 

pugui tenir en nosaltres. Les hores de treball conjunt són moltes, sovint en situacions 

de competició, tenses i també emotives. S’acaben establint vincles estrets entre 

nosaltres. La clau és conèixer-se molt: la fisioterapeuta hauria de saber pràcticament 

amb els ulls clucs què sent o què li ha passat al seu escalador. És evident que cal 

un bon seguiment i tractament en fisioteràpia, però en els temps de la COVID-19, 

aquesta connexió cal cuidar-la i mantenir-la especialment.

Ens pots explicar la teva feina a la Selecció per a aquells que no estem tan fa-
miliaritzats amb els esports de muntanya? Quin tipus de competició afrontareu 
a Tòquio?
Si bé l’escalada neix històricament a les muntanyes, la seva modalitat olímpica és 

íntegrament indoor, en parets artificials. Així doncs, gran part de la meva feina amb 

la FEDME es desenvolupa dins els rocòdroms. Si bé també necessito una part de 

treball més clínica, m’agrada el treball específic amb les esportistes en l’escenari 

que més dominen. Incideixo en les seves rutines d’escalfament i entrenament, de 

forma conjunta amb en David Macià i altres tècnics, i procuro donar pautes per al 

tractament de les lesions amb la màxima transferència possible a l’escalada. Als 

JJOO veurem competir escaladors d’arreu del món en les tres modalitats reines: la 

velocitat, el bloc i la dificultat. Qui obtingui la màxima puntuació de la combinada 

de les tres modalitats, obtindrà la medalla.

Els protocols per la celebració dels Jocs Olímpics seran segur força estrictes 
i, fins i tot, canviants. Com us esteu preparant en aquestes circumstàncies?

Cert. Estrictes i hermètics. El format que s’està donant aquest any als JJOO 

fa les coses complicades i davant d’aquestes circumstàncies estan sent 

claus les reunions periòdiques que estem tenint l’equip FEDME amb el 

Comitè Olímpic Espanyol (COE). A falta de grans cerimònies i actes, 

molt de públic i l’ambient característic d’altres edicions, enguany els 

JJOO potser es viuran una mica més descafeïnats, però això no ens 

fa perdre les ganes!

Com vas orientar la teva carrera professional cap a aquesta es-
pecialitat?
La meva faceta com a escaladora en roca, les meves inquietuds cap 

a l’extremitat superior i la bona sintonia amb el Dr. Enric Sirvent en els 

meus anys d’estudis, van ser els inicis. A posteriori, estudis de postgrau 

i que Hand Therapy BCN, de la mà d’en Vicenç Punsola, m’obrissin les 

portes, han anat consolidant el meu projecte aquests últims anys.

Coneixes altres fisioterapeutes que participaran als Jocs Olímpics? Esteu 
compartint informació? Com us organitzeu?

Per sort el calendari de competicions europees i internacionals prèvies als Jocs ve 

carregat. En aquestes competicions anem coincidint les fisioterapeutes dels dife-

“UN DELS REPTES 
PENDENTS DE LA
FISIOTERÀPIA EN 

L’ESPORT D’ALT 
RENDIMENT ÉS 
LA PRESÈNCIA 

DE DONES 
PROFESSIONALS”
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rents països i anem intercanviant la informació que anem obtenint 

amb comptagotes. Desitjaria, en les pròximes setmanes, 

poder establir contacte amb alguna altra professional 

del nostre país que s’hi desplacés, la cooperació entre 

nosaltres seria ideal!

A part de la teva feina vinculada a la Federación 
Española de Deportes de Montaña y Escalada 
(FEDME), ets també docent a la universitat i 
fas pràctica clínica. Què t’aporta cada una 
d’aquestes tasques?
La pràctica clínica t’ensenya a ser millor 

professional i donar el millor de tu mateixa, 

des dels aspectes més tècnics de l’ofici. La 

docència et recorda la importància de l’espe-

cialització, l’estudi i el reciclatge constant, així 

com t’endinsa en el món de la investigació. Per 

últim, la tasca com a fisioterapeuta de l’esport 

aporta frescor a la vegada que exigència. A mi, 

personalment, em reconnecta amb les joves i també 

amb l’esport que més m’apassiona.

Respecte a la fisioteràpia en l’àmbit de l’alta competició, 
quins creus que són els reptes pendents i com et veus a 10 
anys vista?
D’una banda, ens falta molt bagatge. Estic segura que el món de la fisio-

teràpia en l’àmbit de l’alta competició encara té molt camí a fer i més 

en concret, en el món de l’escalada. En els pròxims anys seguiré posant 

dedicació i esforços per fer créixer la meva especialitat.

D’altra banda, jo, soc DONA. Crec que un dels reptes pendents de la 

fisioteràpia en l’esport d’alt rendiment és la presència de dones pro-

fessionals. Si bé als estadis i zones de competició estem actualment en 

minoria (com a fisioterapeutes, com a entrenadores...), estic segura que 

amb els anys guanyarem presència, serem referència i farem créixer la pro-

fessió. Espero poder ser-hi!

I, per acabar, algun desig de cara als pròxims Jocs Olímpics? Com somies l’ex-
periència de Tòquio si finalment es poden celebrar? 
Els Jocs seran la culminació de molts mesos i anys de treball per a moltes esportistes 

del món. Desitjo que es puguin celebrar sense posar en risc la salut de ningú i que 

serveixin com a bri d’esperança cap a la fi de la pandèmia de la COVID-19. Per a mi 

representaran també la culminació d’una etapa i procés de creixement personal 

i de treball en equip. Els somio emocionants i rics en experiències professionals 

i personals. Amb els ulls posats en el Projecte París 2024, on puguem tenir més 

esportistes representats i també noies!

“ELS JOCS 
SERAN LA 
CULMINACIÓ 
DE MOLTS 
MESOS I ANYS 
DE TREBALL”



49a Assemblea Ordinària del CFC
a Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va convocar 

totes les col·legiades i col·legiats a la 49a Assemblea Ordinària, que va tenir 

lloc el divendres 4 de juny.

L’ordre del dia va incloure quatre punts: presentació de la Memòria d’activitats del 

2020; aprovació de l’estat de comptes del 2020; presentació i aprovació de les 

propostes de destinació del resultat del 2020, i precs i preguntes.

Per facilitar la participació del màxim nombre de col·legiades i col·legiats, l’As-

semblea va tenir un format híbrid, de manera que es va poder assistir de forma 

presencial a la Universitat de Vic i també es va poder seguir en línia a través de la 

plataforma Zoom.

Abans de l’assemblea, Eduard Minobes i Javier Jerez van presentar la 

conferència “Estat de salut dels residents geriàtrics en temps de 

pandèmia: resultats de l’estudi OsoNaH”. 

Com s’ha fet en altres assemblees, es va realitzar un sorteig 

on totes les col·legiades i col·legiats assistents optaven a 

l’obsequi de tres xecs regal (de 100, 200 i 300 euros), 

que podien destinar a llibres o bé a la formació en 

l’àmbit de la fisioteràpia (tant pròpia com externa).

L’Assemblea Ordinària és el màxim òrgan de govern 

del CFC. És on es prenen les decisions importants i 

es marquen les línies estratègiques del proper any.

26
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El CFC es reuneix amb 
la Sub-direcció General 
d’Avaluació i Inspecció Sanitàries 
i Farmacèutiques en la seva lluita 
contra l’intrusisme

l degà del CFC, Ramon Aiguadé, el secretari, Daniel Jiménez, el 

vocal de la Junta de Govern del CFC, Ismael Martí i Iván Marin com 

a representant de l’Àrea Professional del Col·legi, es van reunir amb la 

sub-directora general d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèuti-

ques, la Dra. Aurora Jover, i el cap del Servei d’Avaluació i Inspecció 

d’Assistència Sanitària, Mateo Quintana.

La reunió va servir per tractar l’estat de les denúncies d’intrusisme profes-

sional que el Col·legi ha presentat a la Sub-direcció General d’Avaluació i 

Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques, un total de 22 durant l’any 2020, 

així com per crear sinergies i establir futures línies de treball conjuntes 

a fi d’evitar l’intrusisme professional, que afecta directament tant al 

nostre col·lectiu com, per descomptat, a la ciutadania.

E

Alba Vergés va agrair la feina de 
la fisioteràpia en el seu adeu 
com a consellera

n cop es va conèixer la composició del nou Govern de la Ge-

neralitat, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va voler 

reconèixer  la feina feta per la consellera sortint, Alba Vergés. En un 

moment crític com no s’havia viscut en dècades, la consellera va ser 

sempre empàtica amb les necessitats del col·lectiu i vam trobar en 

tot el seu equip un gran suport. El tuit del Col·legi i la resposta que 

va fer la consellera deixa palesa aquesta bona entesa.

Queden molts reptes per assolir i, per aquesta raó, també celebrem 

l’arribada del nou conseller, Josep Maria Argimon, qui amb la seva 

experiència també pot activar moltes de les mesures que sabem que 

són necessàries per al nostre col·lectiu i per al conjunt de la ciutadania.  

U
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l passat 17 d’abril, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i la Secció Territorial 

de les Terres de l’Ebre van organitzar, en format virtual, el resum anual i la II 

Jornada col·legial, que va tractar sobre l’abordatge de l’articulació temporomandi-

bular.  En primer lloc, Marta Escurriola i Pau Bestratén van presentar el resum anual 

de la Secció. Es van exposar els pressupostos del 2020 i les novetats del territori 

com, per exemple, convenis amb assessories, formacions del 2021, la creació de la 

Intercol·legial de les Terres de l’Ebre, entre altres temes d’interès.

Pel que fa a la Jornada de l’articulació temporomandibular, va estar moderada per 

la fisioterapeuta col·legiada i integrant de la Secció Territorial de l’Ebre, Inés Llasat. 

La primera ponència, “Fisioteràpia en l’articulació temporomandibular: principis 

terapèutics”, va ser presentada per la fisioterapeuta de l’Instituto Craneomandi-

bular i experta en disfunció craniomandibular i dolor orofacial, María Medina, que 

va explicar com la fisioteràpia és útil per alleujar el dolor, destacant que s’ha de 

conèixer els aspectes anatòmics i neurofisiològics per tractar l’articulació i els abor-

datges més adequats. A continuació, la segona presentació, “Binomi ATM-columna 

cervical”, va anar a càrrec del fisioterapeuta llicenciat en cinesiologia i fisiatria per 

la Universitat de Buenos Aires, Leandro Gutman. Va explicar la relació de l’ATM i la 

columna cervical i com pot influir en el moviment de l’ATM, produint àlgies facials. 

Així com l’evidència científica que hi ha en el tractament de l’ATM. 

E

Jornada 
col·legial de les 
Terres de l’Ebre

LES JORNADES 
ORGANITZADES 
PER LES 
DIFERENTS 
SECCIONS 
SÓN PART 
IMPORTANT 
DE L’ACTIVITAT 
COL·LEGIAL
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EL FUTUR TECNOLÒGIC 
DE LA FISIOTERÀPIA 
A LLEIDA

El 10 d’abril, la Secció Territorial de Lleida 

va celebrar l’anunciada Jornada online 

anomenada “Fisioteràpia i tecnologia, el 

futur ja és aquí” com una alternativa a 

l’emblemàtic Esmorzar-Col·loqui que se 

celebrava cada any en aquesta ciutat. La 

convocatòria va ser un èxit i va despertar 

força interès per part dels col·legiats.

Aquest any vam optar per donar veu als 

professionals de la fisioteràpia que uti-

litzen la tecnologia en el seu dia a dia, 

integrant-la per donar resposta a noves 

necessitats de la ciutadania. Hi van par-

ticipar Raul Ferrer, de l’app smartdisnea; 

Raul Cabanillas, del sistema MAD UP en 

la readaptació de lesions esportives; Io-

sune Salines, presentant una app per a 

rehabilitació cervical i, finalment, el Dr. 

Fraile de l’app fissios. Més de 100 col·le-

giats inscrits van formar part del col·loqui 

posterior i van demostrar que el format 

online és quelcom que es pot mantenir 

per tal d’augmentar la participació.

Per al tancament de la jornada, el fisioterapeuta, professor 

de la UIC Barcelona, codirector de formació Mézières AMIK, 

i fisioterapeuta del centre Kinemez, Joan Ramón Revilla, va 

presentar “L’abordatge de la regió orofacial i la disfunció 

craniomandibular” i ens va explicar la seva visió més glo-

bal i holística. Va fer èmfasi sobre que el fisioterapeuta no 

només ha de conèixer els aspectes analítics sinó també la 

seva relació biomecànica.

Al finalitzar la jornada virtual es va fer un sorteig de xecs 

regal per als assistents, i es va invitar els col·legiats de la 

zona a format part de la Secció de les Terres de l’Ebre. 



NOSALTRES

30

TROBADA AMB PERE ARAGONÈS

El Col·legi vol ser protagonista en 
el futur de la sanitat catalana 

l 15 d’abril, el degà del Col·legi, juntament amb representants 

dels col·legis oficials d’infermeres, farmacèutics i metges, 

va reunir-se amb l’aleshores vicepresident del Govern, Pere 

Aragonés, per tal d’analitzar les estratègies de futur de la 

sanitat catalana. 

Un mes abans de ser finalment nomenat president de la 

Generalitat, Pere Aragonés va dur a terme una ronda de 

converses amb representants dels principals sectors d’ac-

tivitat de Catalunya. Per suposat, la sanitat va ser un dels 

elements clau d’aquestes converses i el Col·legi va poder 

ser-hi present i participar de la mà del degà, Ramon Aiguadé. 

La pandèmia ha posat més de relleu que mai com és d’important 

que el sistema sanitari disposi dels recursos humans, materials i 

pressupostaris necessaris per tal de poder anticipar-se i oferir un 

servei de primera qualitat com el que la ciutadania reclama. En aquest 

sentit, Aiguadé va reclamar “la necessitat d’ampliar la presència de fisiote-

rapeutes en atenció primària i hospitals, on podem ser la millor resposta davant 

de malalties que, amb l’estructura actual, no poden ser ateses amb la màxima efi-

ciència. Destacar també la importància que hi hagi fisioterapeutes a les UCIs, que 

s’ha demostrat que serveix per reduir l’estada dels pacients en aquestes unitats i 

de retruc suposa un estalvi per a l’Administració”.

El degà també va recordar a l’actual president que cal ser actiu a l’hora de “lluitar 

contra l’intrusisme, una xacra que no només és una competència deslleial per al 

nostre col·lectiu, sinó també un perill per a la salut dels nostres conciutadans”.

També va considerar rellevant la presència de fisioterapeutes a les escoles, en les 

quals poden tenir un paper important en la prevenció i promoció de la salut entre 

els més joves.

De la mateixa manera, va incidir en què per fer possible que totes les demandes 

puguin fer-se realitat, també és important que els fisioterapeutes puguin assumir 

càrrecs de gestió, perquè els ulls del fisioterapeuta afegiran una nova mirada, una 

nova visió per als reptes de present de la sanitat catalana.

La reunió va cloure amb el compromís de Pere Aragonès de convertir la salut en 

un dels àmbits més importants de la política pública en la propera legislatura, i 

amb una aposta ferma per la recerca, l’assistència universal i l’equitat territorial en 

matèria de salut.

E



15/10/2021

3a Jornada de 
Fisioteràpia de l’Esport 

AGENDA

26/11/2021

10a Jornada de 
Neuromusculoesquelètica 
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l videoconsell és una proposta per (re)aprendre a respirar. Una malaltia nova 

com la COVID, tot i el gran volum de producció científica que ha generat, té 

encara molts elements que s’hauran de seguir investigant. Sí que es té la certesa 

d’algunes de les seqüeles que provoca la malaltia, especialment en aquells pacients 

que han passat per un estat greu, tot i que es donen també en circumstàncies 

d’afectacions més lleus. Les seqüeles vinculades a dificultats respiratòries són unes 

de les més habituals i es pot lluitar contra elles des de la fisioteràpia. Aquí resumim 

els principals consells:

CONSELLS PER MILLORAR LA FUNCIÓ PULMONAR I EL PATRÓ VENTILATORI

Per a la respiració amb llavis pinçats es recomana:
 Inspirar pel nas.

 Aguantar l’aire 2-3 segons.

 Expirar lentament per la boca amb els llavis pinçats (com quan bufem). El temps 

d’expiració ha de ser més gran que el d’inspiració.

Per a la respiració abdominal o diafragmàtica:
 Els exercicis s’han de fer estirats cap per amunt amb les cames semiflexionades i 

els peus recolzats a terra. O bé asseguts a una cadira amb l’esquena ben recolzada 

i els peus lleugerament separats.

 Col·locar les mans a l’abdomen. Agafar aire pel nas, omplint tant com puguem 

els pulmons.

 Mantenir-lo 2-3 segons i expulsar-lo lentament per la boca amb els llavis pinçats. 

 Realitzar 10-15 repeticions dues vegades al dia.

CONSELLS DE 
FISIOTERÀPIA PER 
REAPRENDRE A 
RESPIRAR DESPRÉS 
D’HAVER SUPERAT 
LA COVID-19

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, dintre 
de la campanya “12 mesos, 12 consells de salut”, va 

presentar al mes de maig un vídeo que resumeix una 
sèrie de consells pràctics per a totes aquelles persones que 

han passat la COVID i que tenen seqüeles en la funció respiratòria. El 
videoconsell se centra en la millora de la funció pulmonar i en eines 
per facilitar les secrecions pulmonars. 

NOSALTRES
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Per a la respiració costal (exercicis d’expansió toràcica):
 Estirats cap per amunt amb les cames estirades. O asseguts.

 Col·locar les mans al pit.

 Inhalar suaument dirigint l’aire cap a les mans.

 Mantenir-lo 2-3 segons.

 Expulsar-lo pressionant lleugerament les costelles per ajudar a buidar l’aire.

 Realitzar 10-15 repeticions dues vegades al dia.

CONSELLS PER FACILITAR L’EXPULSIÓ DE SECRECIONS

Expiració lenta amb la boca oberta:
 Posició d’estirats de costat amb les cames flexionades i un coixí entre els genolls. 

O asseguts.

 Durant 5 minuts, inhalar l’aire pel nas, retenir-lo durant 2-3 segons i expulsar-lo 

lentament amb la boca oberta (com si volguéssim entelar un vidre) fins que buidem 

completament els pulmons.

 Repetir-ho estirats sobre l’altre costat. Realitzar-ho dues vegades al dia.

 Si tenim tos. Asseguts, inspirar profundament i tossir sobre un mocador d’un sol ús.

Expiració amb pressió positiva:
 Fer servir una ampolla i un tub de plàstic d’uns 40 centímetres. Omplir l’ampolla 

amb aigua fins a la meitat.

 Introduir el tub a 3 centímetres del fons.

 Inspirar pel nas, retenir l’aire 1-2 segons i expulsar-lo tot bufant a través del tub, 

de manera que es generin bombolles a l’aigua, durant 5-10 minuts.

 Repetir dues vegades al dia.

La campanya dels videoconsells 
aconsegueix un ressò mediàtic 
important. En aquest cas, vam  poder 
veure com La Vanguardia recollia 
aquests consells, un aspecte clau 
per poder arribar al conjunt de la 
ciutadania. Des del Col·legi s’aposta 
per una acció de comunicació 
constant per tal de difondre els valors 
de la fisioteràpia i el seu potencial 
com a professió sanitària essencial.

il·lustracions: teprefierocomoamigo.com

http://teprefierocomoamigo.com
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QUI ÉS QUI?

QUI SOC?
Em dic Alicia Ortas i vaig néixer a Sabiñánigo, un poble del Pirineu d’Osca fa 

44 anys. Vaig triar desplaçar-me a Catalunya per realitzar els meus estudis 

de fisioteràpia, lluny de família i amics. Barcelona, a l’any 1994, era una ciutat 

molt atraient per a una noia de 18 anys molt inquieta. Em vaig diplomar l’any 

1997 a l’Escola Universitària Gimbernat. No tenia encara molt clar cap a on 

volia orientar la meva carrera professional però, en  l’últim curs, el professor 

Enric Sirvent ens va parlar d’un projecte de fisioteràpia amb nens a Nicaragua 

i ràpidament em vaig apuntar al que aleshores em semblava una gran aventu-

ra. No em vaig equivocar; aquesta experiència em va sacsejar personalment 

i professionalment. En tornar, em vaig inscriure al Postgrau de Fisioteràpia 

Pediàtrica amb la certesa que era l’àmbit al qual volia dedicar-me i em vaig 

establir definitivament a Catalunya. 

La fisioteràpia és una professió molt exigent. Quan comences els estudis de 

fisioteràpia no ets conscient que la teva formació no s’acabarà  mai. No t’ima-

gines la quantitat de caps de setmana  que dediques a cursos , que “la roba 

còmoda” envairà el teu armari  passant a ser el teu uniforme de cap de setma-

na, que t’escaparàs d’una pràctica per alletar el teu fill, que et perdràs algunes 

primeres vegades, que després de cada curs vindran els dubtes i et replanteges 

tot el que fas i et dius que això no pot ser, que has d’estudiar més i millorar el 

teu anglès i llegir més articles i que mai en tens prou... 

M’és molt difícil definir qui soc sense explicar gràcies a qui soc: vaig aprendre què 

era la fisioteràpia i a ser fisioterapeuta de la mà del mestre Sebastià Canamasas. 

Alicia 
Ortas 
Santolaria
MEMBRE DEL GRUP 
DE TREBALL DE 
FISIOTERÀPIA EN 
L’ÀMBIT ESCOLAR



QUÈ FAIG?
Treballo com a fisioterapeuta a l’Escola Estel de Vic, Centre d’Educació Especial 

Proveïdor de Serveis i Recursos de la Fundació Sant Tomàs de la comarca d’Oso-

na, que ofereix serveis, recursos i ajuts relacionats amb l’educació i l’atenció dels 

alumnes amb discapacitat intel·lectual. Definim la funció de la nostra escola com 

la d’un centre especialitzat en l’educació d’alumnes amb discapacitat intel·lectual 

amb l’objectiu de servir de pont entre els alumnes i la provisió i gestió de suports 

per a la inclusió social, escolar i comunitària.

Des que vaig començar a l’escola, a l’any 2000, se’m va demanar que m’encarre-

gués de fomentar i promoure l’activitat física dels nostres alumnes. Ha esdevingut 

una passió per a mi treballar participant en diferents projectes d’activitat física, 

entenent aquesta com una eina per a la promoció de la salut i la inclusió de les 

persones amb discapacitat intel·lectual.

Des del curs 2012-13 soc professora associada impartint l’assignatura “Activitat 

Física i discapacitat” als graus de Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional de la Facultat 

de Ciències de la Salut de la Universitat de Vic – Catalunya Central. La docència 

mai havia estat un dels meus objectius, però haig de reconèixer que gaudeixo 

moltíssim d’aquesta experiència. De vegades hi ha companyes que em diuen si 

no em fa mandra allargar la jornada laboral amb les classes i jo sempre dic que al 

contrari, que és tot un repte. Les classes són un intercanvi en les quals aprenc molt. 

QUÈ VULL FER?
Recentment s’ha creat, al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el Grup de 

Treball de Fisioteràpia en l’àmbit escolar i vaig sol·licitar formar-ne part.

Els fisioterapeutes escolars, en els últims anys, estem immersos en un període de 

canvi, passant d’un paradigma rehabilitador a un paradigma educatiu. Crec que és 

necessari definir el rol del fisioterapeuta escolar com a membre de la comunitat 

educativa. Actualment  els fisioterapeutes escolars no estem considerats com 

a personal docent a les escoles, tot i que participem en el procés educatiu dels 

alumnes en un treball en equip amb la resta de professionals (mestres, logopedes, 

etc.) amb l’objectiu que els alumnes puguin tenir oportunitats de participació i 

aprenentatge amb els seus iguals.

Crec que també tenim el repte d’explicar a la resta de professionals de l’educació el 

rol del fisioterapeuta dins del context educatiu. Hem de poder sortir de la sala de 

fisioteràpia i desenvolupar la nostra intervenció a l’aula, escola i entorn comunitari.

Tanmateix és necessari reclamar a les administracions el reconeixement de la figura 

del fisioterapeuta escolar i resoldre les discriminacions, pel que fa a retribucions 

salarials, que patim en comparació amb la resta de professionals de l’educació.

La tasca d’aquest grup de treball no serà fàcil, implica canvis profunds en les 

pràctiques. Els fisioterapeutes hem d’entendre que des de la nostra posició podem 

realitzar propostes d’intervenció inclusives dins d’un equip transdisciplinari. El 

repte és gran, però sens dubte és estimulant formar part de la construcció d’una 

escola de tots i per a tots.

“ÉS NECESSARI 
DEFINIR EL 
ROL DEL 
FISIOTERAPEUTA 
ESCOLAR COM 
A MEMBRE DE 
LA COMUNITAT 
EDUCATIVA”
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FORMACIÓ

 Màster 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 h, 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 Teresa Rodríguez trodriguez@umanresa.cat

 Programa de doctorat en Cures Integrals i Serveis de 
Salut
Més informació: https://www.uvic.cat/doctorats 

Número de crèdits: Període de recerca

Data d’inici: Preinscripció: de l’1 al 15 de juliol de 2021 

i del 6 al 17 de setembre de 2021; admissió: del 4 al 

15 d’octubre de 2021

Dades de contacte: oficinadoctorat@uvic.cat                 

 Programa de doctorat en Esport i Ciències del 
moviment humà
Més informació: https://www.uvic.cat/doctorats 

Número de crèdits: Període de recerca

Data d’inici: Preinscripció: de l’1 al 15 de juliol de 2021 

i del 6 al 17 de setembre de 2021; admissió: del 4 al 

15 d’octubre de 2021

Dades de contacte: oficinadoctorat@uvic.cat

 Màster oficial en Readaptació a l’activitat física i la 
competició esportiva
Més informació: https://girona.euses.cat/estudis/

master-readaptacio-activitat-fisica-i-competicio-

esportiva/

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: 15 d’octubre de 2021

Dades de contacte: master-readaptacion@euses.cat

https://www.uic.es/es/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-universitario-en-fisioterapia-pediatrica-oficial
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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
https://www.uvic.cat/doctorats
mailto:oficinadoctorat@uvic.cat
https://www.uvic.cat/doctorats
mailto:oficinadoctorat@uvic.cat
https://girona.euses.cat/estudis/master-readaptacio-activitat-fisica-i-competicio-esportiva/
https://girona.euses.cat/estudis/master-readaptacio-activitat-fisica-i-competicio-esportiva/
https://girona.euses.cat/estudis/master-readaptacio-activitat-fisica-i-competicio-esportiva/
mailto:master-readaptacion@euses.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: pgsalut@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: pgsalut@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

Dades de contacte: pgsalut@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 

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 

Data d’inici: setembre 2021 

Dades de contacte: fif.coordmasterInvITSalut@udl.cat     

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

programes/propis/salut/

Data d’inici: octubre 2021

Dades de contacte: escoladoctorat@udl.cat

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

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

de-salut/

Data d’inici: octubre 2021

Dades de contacte: escoladoctorat@udl.cat

https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-activitat-fisica-terapeutica
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-activitat-fisica-terapeutica
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https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-fisioterapia-esports-equip
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-fisioterapia-esports-equip
mailto:pgsalut@blanquerna.edu
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mailto:fif.coordmastereps@udl.cat
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http://www.doctorat.udl.cat/ca/programes/propis/salut/
http://www.doctorat.udl.cat/ca/programes/propis/salut/
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http://www.doctorat.udl.cat/ca/programes/interuniversitaris/cures-integrals-i-serveis-de-salut/
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http://www.doctorat.udl.cat/ca/programes/interuniversitaris/cures-integrals-i-serveis-de-salut/
mailto:escoladoctorat@udl.cat
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XVI 
CONGRÉS DE 
FISIOTERÀPIA
20 DE NOVEMBRE DE 2021

PREPROGRAMA

9.00-9.15h  INAUGURACIÓ 

TAULA I
Moderador: Sr. Pau Farres

9.30-9.55h Pilates en dolor inespecífic de columna

Sra. Andrea Fiuente: Fisioterapeuta especialitzada en Pilates. Professora 

associada a EUSES. Investigadora grup SAFE. Col·laboradora externa grup 

M3O i UNAC. Creadora de la revista Fuentepilates.es

9.55-10.20h L’exercici, una eina imprescindible per a la millora de la 

simptomatologia en l’artrosi

Sra. Ester Mur: Fisioterapeuta i LCAFE. Doctora en Ciències de l’Activitat Física 

i l’Esport

10.20-10.40h Discussió

10.40-11.00h PAUSA-CAFÈ

TAULA II
Actualitzacions en el maneig conservador del limfedema
Moderadora: Sra. Helena Romay: Professora a la Universidad Castilla La 

Mancha. Experta en Fisioteràpia vascular i oncològica

11.00-11.25h Fisioteràpia i limfedema. Evidència actual

Dra. María Torres Lacomba: Doctorat Europeu en Biomedicina. Professora 

titular d’universitat. Coordinadora del Grup de Recerca “Fisioterapia en los 

Procesos de Salud de la Mujer (FPSM)”. Universidad Alcalá

http://Fuentepilates.es
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COMITÈ ORGANITZADOR

Sra. Eva Blazquez

Sra. Elena Montiel

Dra. Almudena Medina

Sr. Pere Palmada

Sr. Joan Ars

Sra. Judit Armas

Sra. Yaiza Calderón

Sr. Carlos Antonio Zárate

COMITÈ CIENTÍFIC

Sra. Elena Montiel

Dra. Almudena Medina

Sr. Pere Palmadate

11.25-11.50h Exercici terapèutic en el limfedema derivat dels tractaments del 

càncer de mama. Indicació o contraindicació?

Dra. Virginia Prieto Gómez: Doctorat Internacional en Ciències de la Salut. Grup 

FPSM, Universidad Alcalá. Responsable Unitat Fisioteràpia de l’AECC, Madrid

11.50-12.10h Discussió

TAULA III
Moderador: Dr. Pedro Victor Lopez. Fisioterapeuta. Doctor en medicina clínica. 

Professor de la URL

12.10-12.35h No sempre és espasticitat: la necessitat de diferenciar-la de la 

distonia espàstica

Sr. Javier Sanchez: Fisioterapeuta al Centre Europeu de Neurociències. Màster 

en Fisioteràpia Neurològica. Creador d’Hemispherics

12.35-13.00h Abordatges per a la regulació del to muscular a l’ES postictus

Sra. Ortega Álvarez: TO al Centre Europeu de Neurociència. Especialitzada en 

neurorehabilitació i noves tecnologies

13.00-13.20h Discussió

13.20-14.00h  COMUNICACIONS LLIURES

14.00-15.00h  PAUSA-DINAR

TAULA IV
Moderador: Dr. Àngel Bigas. Metge especialista en medicina esportiva

15.00-15.25h Abordatge en fisioteràpia de les principals lesions en 

el pàdel

Sra. Blanca Bernal

15.25-15.50h Abordatge neurofuncional al pacient de 

CrossTraining

Sr. Gerard Berenguer: Fisioterapeuta i osteòpata. 

CEO de FisioCross

15.50-16.10h Discussió

16.10-16.40h CLOENDA I PREMIS

www.freepik.es
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