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OPINIÓ

l mes d’agost és tradicionalment un mes de vacances al nostre país. La majoria aprofitarem 

aquests dies per gaudir d’unes merescudes vacances a prop de persones estimades. Per 

a molts d’altres serà temps d’incorporar-se al Col·legi ja com a recents graduades. En nom de 

la professió us donem la més cordial benvinguda al món professional i al món de les suplències 

d’estiu. Per a uns i altres és moment de gaudir del temps i de l’estiu, cadascú a la seva manera.

Des del Col·legi seguirem treballant per intentar millorar la presència de fisioterapeutes a la 

sanitat pública i, especialment, a Primària, conscienciant els polítics de què la incorporació 

de fisioteràpia al sistema acabarà suposant un estalvi econòmic i, sobretot, -i aquesta és la 

nostra principal reivindicació- una millor atenció a la ciutadania del nostre país.

Al setembre, trobareu els ajuts de recerca i a la formació que arriben en aquesta ocasió a una 

suma de 100.000 euros i amb els que hem intentat arribar a un major nombre de fisiotera-

peutes, convençuts que formació i recerca han de ser els eixos fonamentals de creixement 

del nostre col·lectiu. A tall d’exemple, l’any passat es van concedir tots els ajuts a la formació 

que es van sol·licitar en temps i forma. Seguirem treballant per un Col·legi més solidari amb 

col·laboracions efectives amb entitats i associacions com l’AECC, Fundació Alzheimer o DE-

BRA-Pell de Papallona... que, a més, són beneficioses per al nostre col·lectiu i augmenten la 

visibilitat de la professió.

També al setembre iniciarem una campanya de divulgació de la fisioteràpia a través de mar-

quesines d’autobús a tot el territori que estem convençuts que repercutirà en benefici de la 

població i dels centres de fisioteràpia. I a l’octubre celebrarem el DiFT contribuint a fer més 

present la fisioteràpia en la societat, convençuts que el producte que oferim és un producte 

d’alta qualitat que, quan el públic el coneix, dona confiança i seguretat en l’atenció dels nostres 

pacients. Per aquest motiu hem reactivat els grups d’interès al territori, que han d’acostar el 

Col·legi a fisioterapeutes, però especialment a la societat. 

Durant el proper curs acadèmic també oferirem la campanya de salut escolar, que volem fer 

extensiva a d’altres parts del territori i que arribarà amb un nou format, més modern, adaptat 

a l’evidència científica actual, amb majors eines pedagògiques per arribar a les escoles i que 

permetrà una major participació de fisioterapeutes en aquest ambiciós projecte de divulgació.

Com veieu, tenim feina per endavant, però per aconseguir els nostres objectius necessitem 

una fisioteràpia unida perquè aquesta és la nostra força. El Col·legi és teu i tu n’has de ser el 

protagonista. 

Gaudiu d’aquest merescut descans d’estiu aquells que pugueu i al setembre tornarem amb 

més i millor fisioteràpia. Molt bon estiu a totes i tots.

E

TEMPS D’ESTIU

Ramon Aiguadé 
Degà
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PER AL 15 
D’OCTUBRE

questa tercera jornada comptarà amb la participació d’excepcionals 

ponents i experts en aquest camp que oferiran la visió sobre les 

últimes tècniques i tendències que són protagonistes en la fisioteràpia 

esportiva. Malgrat que el programa és provisional al tancament d’aquesta 

edició de la revista, ja podem avançar que, entre els temes que s’analitza-

ran, hi trobem la fisioteràpia aplicada a l’esport de l’escalada, la utilització 

del GPS com una eina per reduir el risc de lesions i monitoritzar el procés 

de readaptació, el running i el sol pelvià, l’entrenament HIIT o la detecció del 

risc en el futbol. 

La Jornada, que començarà a partir de les 9 del matí i s’acabarà a les 19 de la 

tarda, s’organitzarà en ponències a la sala plenària durant la sessió matinal 

i diferents masterclass durant la sessió de tarda. Entre els i les ponents 

ja confirmats hi trobem a la Núria Carnicero, el Joaquín Domínguez, la 

Blanca de la Cruz, la Marina Guallar, el Daniel Sánchez i l’Erica Hernández. 

Recordem també que aquesta tardor el Col·legi durà a terme un intens 

programa de trobades i jornades formatives amb la celebració, el 26 de 

novembre, de la desena Jornada de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, 

de la qual també n’informarem puntualment al següent número de la revista.   

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona serà 
la seu que acollirà la 3a Jornada de Fisioteràpia 
de l’Esport, una cita ineludible per a tots els 
professionals de la fisioteràpia i que, en aquesta edició, 
es podrà seguir tant de manera presencial com virtual 
mitjançant l’streaming.

A

Tota la informació respecte a les condicions d’inscripció i l’actualització del 

programa amb la resta de sessions i ponents la podràs consultar a la pàgina 

web del Col·legi.

CITA
INELUDIBLE

www.freepik.es

https://www.fisioterapeutes.cat/ca
https://www.fisioterapeutes.cat/ca
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ACTUALITAT
COVID

LA COVID 
PERSISTENT,

Després de més d’un any de conviure amb la 
COVID-19, hem vist que pot presentar-se en 
forma de malaltia més llarga, l’anomenada COVID 
persistent, que es defineix com la presència de 
signes i símptomes que es desenvolupen durant 
o després d’una infecció consistent del virus. 
Normalment, la infecció per COVID-19 aguda 
pot allargar-se fins a 4 setmanes i la COVID-19 
persistent supera aquestes 4 setmanes. Diversos 
estudis científics indiquen que 1 de cada 10 malalts 
amb una infecció llarga per COVID desenvolupen 
aquesta COVID persistent.

PROTAGONISTA 
DEL DIA MUNDIAL 
DE LA FISIOTERÀPIA

www.freepik.es



a temàtica escollida per celebrar el Dia Mundial de la Fisioteràpia 2021 és la 

COVID persistent amb el lema “La COVID persistent no afecta tothom de la 

mateixa manera. Un fisioterapeuta et podrà ajudar a fer front als símptomes de la 

COVID persistent”. El fet de què siguin milions les persones que han donat positiu 

per COVID i que han desenvolupat la malaltia, obliga tots els professionals sanitaris 

i els sistemes de salut a pensar molt seriosament en aquesta malaltia i posar les 

eines necessàries per poder-hi fer front, atès que alguns dels símptomes són molt 

invalidants i afecten persones de qualsevol edat. De fet, s’ha confirmat que fins 

i tot els nens experimenten símptomes de COVID llargs similars als adults i amb 

aproximadament la mateixa freqüència. 

ELS SÍMPTOMES, COM I A QUI AFECTA? 
La COVID persistent pot afectar igual a les persones que han estat hospitalitzades 

com a les que s’han recuperat a casa. Les persones que hagin experimentat una 

versió lleu o greu de la malaltia, poden continuar tenint símptomes de manera 

prolongada. Per les seves característiques, la COVID és una malaltia multisistema; 

hi ha més de 200 símptomes llistats que es produeixen en combinacions variables 

i poden fluctuar tant en patrons predictibles com imprevisibles. Queda encara molt 

per estudiar i només el temps anirà confirmant les hipòtesis i clarificant quina és 

la manera d’actuar davant d’ella.

No obstant la manca de temps per obtenir més certeses, hi ha evidència que aquesta 

modalitat és força comuna i debilitant. Aquests són els símptomes més comuns:

Fatiga extrema  / Baixa tolerància a l’exercici físic / Problemes de memòria i 
concentració.

Però també hi altres símptomes com insuficiència respiratòria, dolor al pit, insomni, 

palpitacions cardíaques, mareig, dolor muscular, dolor articular, depressió i ansietat, 

acúfens, dolors estomacals, febre i canvis en el sentit de l’olfacte. 

LA REHABILITACIÓ, CLAU PER LLUITAR CONTRA LA COVID PERSISTENT 
La rehabilitació es defineix com un conjunt d’intervencions per optimitzar el funcio-

nament de les activitats quotidianes, donar suport a les persones a recuperar-se o 

adaptar-se, assolir tot el seu potencial i permetre la participació en rols educatius, 

laborals, recreatius i de la vida significatius. La rehabilitació per a la COVID s’ha 

d’adaptar a cada individu, en funció dels seus símptomes, però també dels seus 

objectius, preferències i perfil, com succeeix en moltes altres patologies. 

L’Organització Mundial de la Salut recomana que la rehabilitació inclogui educar les 

persones sobre com reprendre les activitats quotidianes de forma conservadora, 

a un ritme adequat que sigui segur per als nivells d’energia dins dels límits dels 

símptomes actuals, i no s’ha de portar l’esforç fins al punt de fatiga o empitjora-

ment dels símptomes. Independentment dels símptomes que s’experimentin, el 

fisioterapeuta ha de fer un estudi individualitzat per conèixer quines poden ser les 

causes subjacents, abans d’iniciar el tractament. Per tal de valorar convenientment 

la situació, el fisioterapeuta treballarà de manera conjunta amb altres professionals 

de la salut com a part del programa d’avaluació i rehabilitació. 

7
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Cal entendre molt bé quina és la causa real de símptomes com el dolor de pit, 

la fatiga, marejos, baixa saturació d’oxigen, per tal de poder donar una resposta 

adequada. 

La prescripció d’exercici s’hauria d’abordar amb cura per minimitzar el risc i garan-

tir que els programes d’exercici siguin reparadors i no empitjoren els símptomes 

de l’individu. La rehabilitació ha de tenir com a objectiu evitar la dessaturació de 

l’oxigen en fer esforços. Un fisioterapeuta expert en respiració pot ajudar quan hi 

ha signes d’hiperventilació i trastorns del patró respiratori. No s’ha d’utilitzar una 

teràpia d’exercici graduada, sobretot quan hi ha una exacerbació postesforç dels 

símptomes.

CONTRA LA FATIGA 
La fatiga és una sensació d’esgotament extrem i és el símptoma més freqüent 

de la COVID. No es fàcil alleujar-la amb el descans o el son perquè tampoc és el 

resultat d’una activitat inusualment difícil. Patir fatiga afecta greument la qualitat 

de vida i limita el funcionament de la persona en les seves activitats del dia a dia. 

EL MALESTAR POSTERIOR
Aquest símptoma es caracteritza per un esgotament incapacitant i sovint des-

proporcionat respecte a l’esforç realitzat. De vegades es descriu com un “xoc”. 

Les activitats que, per culpa de la COVID persistent, poden desencadenar aquest 

empitjorament són coses que abans el pacient tolerava amb facilitat, activitats quo-

tidianes com una dutxa, activitats socials, caminar, llegir o escriure, conversa en un 

entorn d’emocions o entorns molt sensorials (música forta, llums intermitents, etc.). 

En aquest sentit, molts dels símptomes que experimenten els malalts són molt 

similars als de la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC).

Gairebé el 75% de les persones que viuen amb COVID persistent experimenten 

aquest malestar exacerbat després d’un esforç. Els símptomes d’aquest malestar 

pot incloure boira cerebral o disfunció cognitiva, dolor, esgotament, falta 

d’aire, palpitacions al cor, febre, alteració de la son o certa irritabilitat.

Habitualment, aquests símptomes empitjoren entre les 12 i les 48 ho-

res posteriors a l’activitat i es poden perllongar per dies, setmanes 

o mesos. En aquest sentit, la feina de la fisioteràpia és essencial 

per fer un guiatge estricte del ritme d’activitat, similar al que es 

pot fer amb les persones que pateixen la SFC. 

LA PRESCRIPCIÓ 
D’EXERCICI 

EN COVID 
PERSISTENT HA 

DE GARANTIR 
EL SEU EFECTE 

REHABILITADOR

Fotos: www.freepik.es
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1. Quanta energia tenim? 
La reserva d’energia és la quantitat d’energia que tenim per fer l’activitat de cada 

dia. Aquesta pot variar, de manera que és millor trobar la línia de base mitjançant 

un seguiment diari d’activitats i els símptomes que es generen. Aquesta “línia de 

base” marca allò que es pot fer amb facilitat els dies “bons” i només acomplir 

els dies “dolents”. Com a línia general, s’ha de deixar una mica d’energia al 

final de cada exercici; no cal continuar fins a cansar-se. 

2. Quanta energia ens queda?
Amb el diari d’activitats hem de tenir una bona informació de la qual extreure 

alguns patrons de comportament. D’aquesta manera podrem modificar els nivells 

d’activitat sense entrar en una situació de risc o de bloqueig per fatiga. Per posar 

un exemple ben senzill, si normalment caminem 20 minuts, el o la fisioterapeuta 

pot suggerir caminar 15 minuts en un bon dia i 10 en un mal dia. Si aprenem a 

reconèixer els primers signes de fatiga, podrem decidir aturar-nos, descansar i 

adequar el ritme per evitar un xoc. 

3. La planificació de les activitats
Hem de saber prioritzar quines són aquelles coses que hem de fer un dia o setmana 

i preguntar-nos si totes les activitats són necessàries. Ho pot fer algú altre? Puc 

canviar l’activitat perquè em sigui més fàcil?

Així podrem planificar les tasques prioritàries però també el temps de descans 

perquè el dia el superem sense problemes. En aquest sentit, podem dividir l’acti-

vitat en tasques més curtes i amb descansos més habituals. I no oblidem que, per 

tenir un bon equilibri personal, hem de guardar energia per a aquelles coses que 

ens donen plaer i milloren la qualitat de vida.  

4. Aprendre a estalviar energia
Aquí és gairebé entrar en un determinat enfocament davant la vida que consisteix 

en aprendre a dir que ‘no’, evitar la temptació de “fer una mica més”, demanar 

ajuda, modificar activitats, etc. 

5. Aprendre a descansar entre activitats
Per considerar que el descans és profitós vol dir que hem de fer una activitat ab-

solutament mínima i poca o cap estimulació mental. Durant els descansos, s’han 

d’evitar activitats que poden ser estimulants, com ara la televisió i les xarxes socials. 

També es pot provar amb alguns exercicis de meditació i/o respiració.

6. Però, aleshores, alguna vegada puc augmentar el nivell d’activitat?
És clar que sí! Quan els símptomes millorin i s’experimenti menys debilitat i fatiga. 

Mitjançant el o la nostra fisioterapeuta podrem augmentar els nivells d’activitat 

de manera molt gradual, com ara fer algun exercici amb més potència o durant 

més temps.

Cal ser igual de realista que de flexible: intentar crear una rutina setmanal, però 

acceptant que alguns dies necessitarem més descans que d’altres. I centrar-se en 

aquelles fites assolides i no tant en allò que encara no hem pogut fer. 

L’AUTOAPRENENTATGE 
AMB EL 
FISIOTERAPEUTA 
DURANT 
LA RECUPERACIÓ 
DE LA COVID

En el procés de recuperació, 
cal establir unes pautes cla-
res d’aprenentatge i comu-
nicació amb el professional 
fisioterapeuta per tal de 
progressar adequadament, 
sense prendre riscos. Per això 
cal tenir alguns elements pre-
sents a l’hora de programar 
l’activitat.
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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.

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.

Recordem també els exercicis que ja vam exposar en el darrer número de la revista i que s’adeqüen a allò que recomana 

l’WCPT per al Dia Mundial. Aquests són alguns dels exercicis més destacats que ens ajudaran a reaprendre a respirar si 

tenim símptomes de la COVID persistent. 

Il·lustracions: teprefierocomoamigo.com

ACTUALITAT
COVID



11

NO ET PROPOSIS 
SUPERAR ELS TEUS 
LÍMITS. 

UN SOBREESFORÇ 

POT PERJUDICAR 

I ALLARGAR 

INNECESSÀRIAMENT 

LA RECUPERACIÓ. 

DESCANSAR, 
AQUESTA ÉS LA 

MILLOR ESTRATÈGIA, 

NO CAL ESPERAR A 

TENIR SÍMPTOMES PER 

DESCANSAR.  

CONSTÀNCIA 
EN L’AGENDA 

D’ACTIVITATS DIÀRIES 

I COGNITIVES. SENSE 

SORPRESES FEM MÉS 

DIFÍCIL L’APARICIÓ DE 

SÍMPTOMES.

PRECAUCIÓ, 
PERQUÈ MALGRAT QUE 

LA INTERVENCIÓ EN 

FISIOTERÀPIA EXIGEIX 

ACTIVITAT FÍSICA, 

AQUESTA POT SER 

MOLT GRADUADA PER 

EVITAR ARRIBAR AL 

LÍMIT DEL PACIENT. 

RESUM CONSELLS COVID PERMANENT
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LES VACANCES, 
DES DEL PUNT DE VISTA 
DE LA FISIOTERÀPIA
L’estiu és un bon moment per a l’esport i les activitats a l’aire lliure. 
Per aquesta raó el Col·legi de Fisioterapeutes ha dut a terme una 
campanya de divulgació amb les principals recomanacions per gaudir 
de les vacances, però cal prendre algunes precaucions, especialment 
si durant l’any tenim pràctiques més aviat sedentàries.

www.freepik.es

es del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya sabem que, tot i no poder 

abaixar la guàrdia, l’estiu és un moment de relaxació en el qual posem a la 

nostra agenda activitats que, segurament, no són gaire habituals durant l’any, quan 

som més sedentaris. En aquest sentit, hem recollit alguns consells i recomanacions 

en aquells aspectes que tenen més a veure amb l’estiu, com la preparació de l’equi-

patge, el desplaçament, l’activitat esportiva, etc. 

REPORTATGE

D
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L’EQUIPATGE
En el desplaçament al nostre destí de vacances hem de preparar l’equipatge. Les 

maletes de quatre rodes són les que menys molèsties o lesions generen atès que 

el pes està més ben compensat. Quan haguem d’aixecar les maletes, hem d’estar 

sempre en la posició de la il·lustració, amb els genolls lleugerament flexionats. 

Aquesta acció mal executada pot provocar sobrecàrregues. Demanar ajuda per 

fer-ho entre dues persones també és una bona alternativa. 

L’OPERACIÓ SORTIDA 
L’estiu és també moment de llargs desplaçaments en cotxe, durant els quals es 

poden produir lesions per males postures durant la conducció i també per una 

posició inadequada a l’utilitzar els pedals del vehicle. Per evitar-ho cal fer parades 

cada dues hores, exercicis de relaxació muscular i hidratar-se convenientment. Si el 

viatge és en avió i llarg, cosa que no serà tan habitual aquest any, hem de prevenir 

la síndrome de la classe turista amb senzills exercicis per desentumir els músculs 

i canvis de posició per no estar tot el viatge asseguts. 

LLARGUES CAMINADES
L’estiu acostuma a ser un bon moment per a reptes com fer el Camino de Santiago. 

Per a aquest tipus de fites és necessari tenir un bon estat físic i, en cas de tenir 

patologies prèvies, posar-se en mans d’un fisioterapeuta. Hi ha consells bàsics 

com acostumar-se al pes de la motxilla (mai més de 10 kg) durant les setmanes 

prèvies, adequar la roba i el calçat a les característiques climàtiques de la nostra 

ruta, hidratar-se per prevenir problemes musculars, descansos cada dues hores, 

etc. Preparar bé aquesta activitat és la millor manera de gaudir de la ruta al màxim.

LA PISCINA I LA PLATJA
Qui més qui menys s’aproparà aquestes pròximes setmanes a la platja o la piscina 

del seu lloc d’estiueig. Si el nostre objectiu és fer exercici tant en l’una com en l’altra 

haurem de seguir els consells segons l’estil que vulguem utilitzar: crol, esquena o 

braça. Si tenim alguna patologia cervical o lumbar caldrà adaptar l’estil, evitant 

sobretot l’estil papallona en qualsevol cas. La immersió a l’aigua aporta importants 

beneficis al nostre cos. El menor pes a l’aigua afavoreix els processos de recuperació 

dels postoperatoris, de les persones amb artrosi o artritis i de les embarassades. 

L’aigua ens permet enfortir la musculatura sense càrrega articular i, fins i tot, només 

caminant dintre l’aigua ja aconseguim molts d’aquests beneficis. 

ESPORTS DE MUNTANYA
Com en qualsevol altra activitat física, és clau conèixer el nostre propi estat de salut 

i, des d’aquí, planificar una ruta adequada, coneixent el tipus de terreny, consultant la 

previsió meteorològica i, per exemple, sabent si pots trobar fonts o refugis pel camí.  

Abans de començar, cal escalfar extremitats i tronc, sobretot per evitar les so-

brecàrregues que pot provocar la motxilla. Exercitar turmells i enfortir cuixes és 

important per gaudir de la muntanya. Com en les passejades, és clau una roba i un 

calçat adequat i, en el cas de la muntanya, podem afegir-hi una llanterna i un xiulet.

Il·lustracions: teprefierocomoamigo.com
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FISIOTERÀPIA 
ESPORTIVA
Avalua i tracta  totes aquelles persones que 
practiquen esport de forma habitual, ja sigui 
de manera amateur o professional. A més de la 
rehabilitació i la prevenció de possibles lesions, 
la fisioteràpia pot donar directrius per a la 
correcta execució de l’activitat esportiva. 

ots els clubs i institucions vinculades amb l’esport ne-

cessiten comptar amb professionals de la fisioteràpia 

esportiva en qualsevol moment de la temporada, fins i tot 

en època de descans. La fisioteràpia busca prevenir lesions, 

permet recuperar-se de manera més ràpida i també preparar 

el cos per al reinici de l’activitat.

T
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OBJECTIUS
 Avaluació, diagnòstic funcional i tractament de lesions per retallar el 

temps de recuperació al mínim possible. 

 Adaptar el sistema neuromusculoesquelètic a les condicions 

específiques de l’esport que es practica i així prevenir possibles lesions.

 Optimitzar i millorar el rendiment esportiu.
 Millorar la qualitat de vida de les persones de qualsevol edat que 

practiquen esport.

 Rehabilitació pre i postcirurgia d’individus que practiquen esport

 Acompanyament i assessorament en una gestió realista i adequada 

del procés de recuperació.

TRACTAMENTS
Els tractaments depenen molt del tipus d’esportista, la condició física 

i la disciplina. El coneixement i el tractament individualitzat és bàsic 

per aplicar les tècniques adequades i el nivell d’exigència que es busca 

en cada cas. Entre els tractaments més habituals tenim:

 Programació i adaptació d’un programa d’exercici terapèutic perso-

nalitzat, segons la necessitat de cada esportista en les diferents fases 

de rehabilitació i readaptació esportiva. 

 Tècniques manuals: estiraments, massatge, tractament miofascial, 

mobilització articular, neurodinàmica, etc.

 Electroteràpia.

 Termoteràpia.

 Tècniques invasives. 

 Embenats funcionals.

 Ecografia de valoració de les intervencions de fisioteràpia.

ON ES FA
 Centres de medicina esportiva 

 Centres de salut 

 Clubs esportius i a gimnasos i Centres d’Alt Rendiment

 També és necessària al terreny de joc i als camps d’entrenament, al mateix 

local de pràctica de l’esport sigui un camp, pista, piscina, muntanya, etc.
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El compromís del Col·legi amb les actuacions que aportin un 
benefici a la ciutadania es demostra amb iniciatives que 
tenen un impacte en col·lectius que tenen dificultats de 
tota mena.

n aquesta línia, el passat 12 de juliol, es va posar en marxa un 

projecte pilot de fisioteràpia aquàtica per a persones amb 

limitació greu de la mobilitat, en el qual també hi col·laboren la Se-

cretaria de Salut Pública, l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament 

de Barcelona, ASEM (Associació Catalana de Persones amb Malalties 

Neuromusculars) i la Federació ECOM.

L’activitat, que es realitza al CEM Can Felipa ubicat al barri 

del Poble Nou, integra un total de 10 pacients que, durant 

16 setmanes, realitzaran una sessió de fisioteràpia aquà-

tica de 45 minuts per setmana. D’aquestes 16 sessions, 

la primera consisteix en una valoració inicial individual 

per a cada usuari, 14 sessions d’activitat física guiada 

individual o en petit grup i una última sessió de valo-

ració individual final, sempre amb el guiatge d’un/a 

fisioterapeuta col·legiat/da.

ELS BENEFICIS DE LA FISIOTERÀPIA AQUÀTICA
Aquest projecte de fisioteràpia aquàtica neix de la necessitat 

d’omplir el buit de la manca d’oferta d’activitat física terapèutica 

per a persones amb limitació greu de la mobilitat. És un fet que 

totes les persones amb diversitat funcional que realitzen hidrocinesi-

teràpia refereixen millores objectivables i valorables en la seva qualitat de vida 

tals com la millora, entre d’altres, de l’estat de la musculatura, la mobilitat 

articular, les competències motrius globals del cos i la propiocepció.

Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, juntament amb la Secretaria 

de Salut Pública, l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona, 

ASEM i la Federació ECOM, es posa en marxa aquest projecte pilot per apro-

fitar el coneixement dels fisioterapeutes en matèria de fisioteràpia aquàtica i 

els beneficis aquàtics en la millora de la qualitat de vida d’aquest col·lectiu tan 

vulnerable.

Posem en marxa un programa pilot de 
fisioteràpia aquàtica per a persones amb 
diversitat funcional

E
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L’ACTIVITAT 
INTEGRA UN TOTAL 
DE 10 PACIENTS 
QUE FARAN UNA 
SESSIÓ SETMANAL 
FINS A UN TOTAL 
DE 16



es del Col·legi vam voler saludar en primera persona els integrants d’aquest 

Govern, incloent-hi el president, amb un conjunt de cartes de benvinguda en 

les quals també aprofitàvem per recordar la força i la importància de la fisioteràpia 

com a professió sanitària. Aquestes cartes han trobat la seva resposta i esperem 

que aquesta reacció positiva sigui el punt de partida per a una col·laboració 

profitosa i necessària des d’ara mateix. 

En aquest sentit, el mateix conseller Argimon va explicar a principis de 

juliol quins eren els eixos bàsics de la seva política entre els que volem 

destacar el següent: “L’enfortiment de l’Atenció Primària i Comunitària, 

que ha estat cabdal en la resolució, contenció i monitoratge de la 

pandèmia. Per dotar del lideratge necessari es promouran nous perfils 

professionals a l’Atenció Primària com psicòlegs, fisioterapeutes o 

nutricionistes i s’ampliarà el Pla d’Enfortiment de l’Atenció Primària 

amb l’objectiu d’arribar al 25% del pressupost de Salut. Pel que fa a les 

infraestructures d’aquests centres i consultoris, Salut implementarà 

un Pla d’inversions sanitàries en infraestructures i equipaments, així 

com un Pla d’inversions en tecnologies i sistemes d’informació per a 

l’Atenció Primària”. 

Aquesta aposta per reforçar l’Atenció Primària amb fisioterapeutes i altres 

perfils sanitaris és, amb o sense pandèmia, l’element que pot ajudar a 

fer un salt endavant al nostre sistema, fent-lo més eficient, econòmic 

i útil per a la ciutadania. Des del Col·legi seguim compromesos, 

com ja vam fer durant l’etapa de la consellera Vergés, a qui 

volem agrair el seu tracte en tot moment, a col·laborar a tots 

els nivells per millorar el conjunt del sistema i també posar 

la fisioteràpia al lloc que es mereix. 

17

El nou Govern

El llarg període de negociacions entre els dos principals partits 
independentistes, Junts i ERC, va culminar finalment amb la 
formació d’un Govern i amb canvis pel que fa al Departament de 
Salut, on Josep Maria Argimon és el nou conseller en lloc d’Alba 
Vergés. 

D
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l Punt Comarcal del Maresme de l’AECC-Catalunya contra el Càncer ha or-

ganitzat, amb la col·laboració del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, 

un programa d’activitat física i nutrició per aportar als participants els beneficis 

d’una vida activa i una alimentació saludable, millorant així la seva qualitat de vida. 

L’activitat, gratuïta i trimestral, es va adreçar als pacients que han finalitzat els 

tractaments oncològics principals (cirurgia, quimioteràpia, radioteràpia).

Mitjançant tres cites setmanals, combinant l’exercici físic a través de dues sortides 

en marxa nòrdica i l’alimentació saludable amb una sessió d’educació nutricional 

online, s’aconseguirà un canvi en els pacients oncològics cap a un estil de vida sa-

ludable. Els participants milloraran la respiració, la flexibilitat, la força i la mobilitat 

articular, augmentaran la resistència cardiovascular aeròbica i obtindran uns bons 

hàbits d’higiene postural alhora que assoliran una bona tècnica de marxa nòrdica.

El programa està coordinat per nutricionistes i fisioterapeutes experts. Abans, durant 

i després de l’activitat s’avaluaran els progressos i els coneixements assolits amb la 

realització de proves sobre nutrició i activitat física per així conèixer les necessitats 

de cada persona, fer un seguiment i obtenir resultats sobre la seva eficàcia.

El programa va copsar l’interès del programa Metro de TVE, 

que va fer un ampli reportatge recollint declaracions de 

la fisioterapeuta Carola Ruano, que ha estat una de les 

participants en el programa. 

E

L’objectiu d’aquesta activitat es va centrar en què els participants 
adquirissin uns aprenentatges nutricionals, augmentant la resistència 
cardiovascular aeròbica, i aconseguir una bona higiene postural per 
seguir una vida activa. Aquesta iniciativa va despertar l’interès del 
programa Metro de TVE, que li va fer un reportatge. 

L’ACTIVITAT 
FÍSICA AJUDA A 
TOLERAR MILLOR 
ELS TRACTAMENTS 
REBUTS

Estudis han demostrat que la 

combinació d’una bona alimen-

tació i la realització d’activitat 

física és fonamental per ajudar 

a tolerar millor els tractaments 

rebuts, ja que són dos compo-

nents bàsics durant i després 

del tractament del càncer. Per 

la seva banda, amb la marxa 

nòrdica, que consisteix a cami-

nar amb uns bastons especial-

ment dissenyats per a aquesta 

activitat física, s’aconsegueix 

optimitzar l’esforç físic realitzat 

en el moviment biomecànic del 

nostre cos al caminar. Es tracta 

d’una manera senzilla, natural 

i molt eficaç de millorar la prò-

pia condició física i tonificar la 

musculatura.

L’AECC-Maresme i el Col·legi posen en 
marxa un programa d’activitat física i 
nutrició per als malalts de càncer

NOSALTRES
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Abordatge al corredor: com prevenir 
lesions i optimitzar el seu rendiment, 
a Tarragona

l passat mes de juny, la Secció Territorial del Camp de Tarragona va organitzar 

el seminari tècnic Abordatge al corredor: com prevenir lesions i optimitzar el seu 

rendiment, impartit per l’Àlex Alvarez i l’Albert Carrèrre, fisioterapeutes de la Clínica del 

corredor de Tarragona. L’objectiu del curs era fer un petit abordatge del corredor incidint 

en els aspectes més bàsics i donant eines per prevenir lesions i explicar com millorar el 

rendiment dels corredors. 

Durant el curs vam parlar sobre els diferents possibles patrons dels corredors i com podien 

afectar aquests a les possibles patologies futures; també vam parlar sobre la importància 

del calçat del corredor i vam repassar alguns aspectes bàsics sobre les pautes a l’hora 

d’entrenar (escalfament, estiraments, etc.).

L’acceptació va ser molt bona i hi va haver molt d’interès per part dels col·legiats atès que 

les places es van esgotar molt ràpid. Des de la Secció Territorial del Camp de Tarragona 

volem agrair la formació facilitada i l’experiència compartida per l’Àlex i l’Albert.www.freepik.es

E
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Entrevista al degà del Col·legi a 8TV i 
25TV: “Hauríem de veure un increment 
de fisioterapeutes al sistema públic en 
els pròxims mesos”

l programa Barcelonautes, que s’emet conjuntament a 8TV i 25TV, va emetre, una entre-

vista realitzada per Alicia G. Escribano al degà del Col·legi, Ramon Aiguadé, en la qual es 

va fer un ampli repàs, durant més de 20 minuts, dels aspectes de més actualitat de la professió. 

Entre aquests temes, el degà va recordar el reconeixement que ha rebut la fisioteràpia en l’àm-

bit hospitalari i les UCIs, més concretament durant tot aquest període de pandèmia. Aquest 

fet s’hauria de traduir, segons paraules del propi degà, “en un increment de fisioterapeutes al 

sistema i, molt especialment, a l’Atenció Primària, que és on els ciutadans percebrien molts 

beneficis i on també es generaria un estalvi global per al sistema, ja que es racionalitzaria millor 

el tractament de certes malalties”. 

En aquest sentit, Aiguadé va voler també recordar “que la professió té una 

lluita contra l’intrusisme, un àmbit en el qual s’ha d’actuar amb determi-

nació i no per una qüestió de corporativisme, sinó per evitar les males 

pràctiques que posen en risc els pacients i el propi prestigi de la 

professió”. Des del Col·legi s’estan fent totes les accions legals, de 

comunicació i de seguiment per tal de reduir aquest problema. 

El degà va recordar que “des del Col·legi ens hem proposat 

explicar i difondre les qualitats de la fisioteràpia perquè tothom, 

ciutadania, però també administracions públiques, mútues, 

professionals de la salut, etc., entenguin els beneficis que podem 

aportar i situar el nostre país entre els capdavanters en l’ús de 

la fisioteràpia”. L’exemple d’aquesta pandèmia, on la fisioteràpia 

respiratòria ha estat tan protagonista, demostra que hi ha camí per 

E

Podeu veure l’entrevista sencera aquí:   

https://youtu.be/PaMzXMeqZz0 

NOSALTRES

https://www.youtube.com/watch?v=223k09LOa_c
https://youtu.be/PaMzXMeqZz0
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La formació 
del Col·legi 2021, 
més a prop 
teu

Consulta la programació completa al web del Col·legi

intre de la campanya “12 mesos, 12 consells de salut”, el Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya va recordar, en el seu videoconsell del juliol, que la fisioteràpia pot 

tractar el bruxisme i reduir el dolor. 

Al vídeo s’explica com, des de la fisioteràpia, es pot lluitar per alleujar el bruxisme, un 

trastorn cada cop més estès entre la població i produït, principalment, per situacions 

d’estrès i ansietat.

ELS CONSELLS DE FISIOTERÀPIA CONTRA EL BRUXISME
  Vigila on col·loques la llengua quan estiguis en repòs. Ha d’estar recolzada al paladar 

superior, darrere de les dents.  

  Evita que les incisives superiors i inferiors estiguin en contacte.  

  Comprova quant pots obrir la boca, el normal seria que encaixessin uns tres dits entre 

les incisives anteriors i les de sota.

  Un exercici senzill per relaxar aquesta regió és mantenir la pressió amb els dits sobre el  

múscul masseter mentre s’obre una mica la boca. Després eliminem la pressió per tancar 

la boca i repetim sense generar dolor. 

Videoconsell: 
Com alleugerim 
el bruxisme 
en un context 
estressant?

Enllaç al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=lAo6eGrXhJY

BARCELONA

LLEIDA

REUS

GIRONA
VIC

TORTOSA

CERDANYOLA
DEL VALLÈS

JESÚS

D

https://www.youtube.com/watch?v=lAo6eGrXhJY
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El Grup de Treball de Marxa nòrdica del 
CFC presenta la Guia de Marxa Nòrdica

esprés d’haver hagut de posposar la seva presentació a causa de les restric-

cions imposades per la pandèmia, el passat 29 juny finalment es va poder 

presentar la Guia de Marxa Nòrdica, elaborada pel Grup de Treball de Marxa nòrdica 

del Col·legi en una acte al qual hi va assistir el Dr. Alex Pasarín, cap del Servei de 

Rehabilitació i Medicina Física i coordinador del laboratori UProof de biomecànica 

clínica de l’Hospital Sant Rafael de Barcelona.

El degà del CFC, Ramon Aiguadé, juntament amb integrants del GT de Marxa 

nòrdica, Anna Gey, Núria Santaulària, Thaïs Camps, Oscar Gasquez i Marta Rispa, 

com a coordinadora, va fer la presentació del volum en un acte en el qual es va 

tenir un sentit record per la Charo Lopez, integrant del grup i traspassada durant 

la confecció de la guia. 

El degà del Col·legi va voler felicitar el grup per la tasca desenvolupada en l’ela-

boració de la guia i es va comprometre a què aquesta guia no sigui la culminació 

d’un projecte, sinó l’inici de moltes activitats gràcies a la ferma aposta del CFC per 

la marxa nòrdica en tant que exercici terapèutic i, per tant, eina de salut. 

Durant la trobada, els diversos integrants del grup de treball es van succeir a l’estrada 

per explicar, entre d’altres, la història de la marxa nòrdica, les diverses tècniques 

que hi ha, els continguts de la guia, els beneficis i l’aplicabilitat de la marxa nòrdica 

tant en centres privats com en l’àmbit hospitalari. 

Per finalitzar l’acte, el degà va donar les gràcies als assistents i al propi grup i els 

va animar “a què fessin divulgació de la marxa nòrdica entre d’altres professions 

per tal que coneguin tot el que podem fer els fisioterapeutes”.

22
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Podeu recuperar l’acte de 

presentació de la 

Guia de Marxa Nòrdica a 

https://youtu.be/pVufeFCEjm0 

EL DEGÀ ES VA
COMPROMETRE A 

QUÈ AQUESTA 
GUIA NO SIGUI LA 

CULMINACIÓ D’UN 
PROJECTE, SINÓ 

L’INICI DE MOLTES 
ACTIVITATS

https://youtu.be/pVufeFCEjm0
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El Pallars acull el Curs introductori al 
tractament temporomandibular 

           l cap de setmana del 19 de juny, el Pallars Jussà va ser terra d’acollida per als i 

les fisioterapeutes que van voler participar en el Curs introductori al tractament 

temporomandibular, impartit pel company i expert en el tema, Leandro Gutman i 

al qual hi van assistir prop d’una vintena de fisioterapeutes d’arreu de Catalunya.

El curs, que va ser organitzat per la Secció de l’Alt Pirineu i Aran del Col·legi, va 

tenir una durada de 20 hores i es vas portar a terme a l’Hospital Comarcal de 

Pallars, a Tremp.

Va ser un plaer per a nosaltres rebre els companys i companyes 

fisioterapeutes  a les nostres terres, aprendre plegats i 

mostrar-los els costums pallaresos. Esperem poder 

retrobar-nos molt aviat, si no en aquesta, en una 

altra regió, fent així que la formació en fisioteràpia 

arribi arreu del territori.

Secció Territorial de l’Alt Pirineu i Aran

El Col·legi, present a l’acte de 
graduació de fisioteràpia de la URV

l passat dissabte 19 de juny es va celebrar la graduació de fisioteràpia 

de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de la promoció 2017-2021. En 

representació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya hi van assistir 

el Dr. Ramon Aiguadé, degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, 

i la Sra. Cristina Adillón, coordinadora de la Secció Territorial del Camp 

de Tarragona.

L’acte va estar presidit per la responsable del Grau i membre del deganat de 

la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Dra. Isabel Salvat; la Sra. Ester 

Bermúdez, representant de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata, i el Dr. 

Ramon Aiguadé, representant del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, 

qui va donar la benvinguda als recent graduats al nostre col·lectiu pro-

fessional. Per part del professorat, la Montse Jové i la Cristina Adillón, 

professores del grau, van entregar les bandes a tots els graduats.  La 

cerimònia va finalitzar amb un pica-pica a l’aire lliure al Mas d’en Ros. 

E

E



olucionar o actuar sobre els problemes de discapacitat dels joves és també 

una forma de reduir l’hostilitat que poden rebre pel seu entorn ja que, per les 

condicions de pobresa de moltes famílies, l’atenció d’aquests nens i nenes és una 

càrrega molt feixuga. El desenvolupament social, personal i econòmic d’aquests 

menors és la finalitat d’un projecte com aquest. 

Segons declara la responsable del projecte, M. Montserrat Estradé, “des que es va 

detectar la situació de vulnerabilitat en què es troben els infants amb discapacitat 

física, que són de famílies pobres i que no poden accedir a l’assistència sanitària, vam 

començar a treballar per posar en marxa el projecte, amb la Fraternitat Cristiana de 

24

EN ACCIÓ

Al 2019, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va concedir una 
subvenció de 5.000 € a Amakuru Rwanda, dintre de la convocatòria 
d’Ajut a Projectes Solidaris. Amakuru Rwanda és un dels projectes de 
la Fundació IPICOOPERACIÓ, dedicada a la protecció de la infància en 
totes les seves vessants i a la defensa dels seus drets. Aquesta ajuda 
ha estat gestionada per aquesta ONG Fundació, un projecte d’ajuda a 
menors d’edat ruandesos amb urgència de tractaments quirúrgics i/o 
material ortopèdic. Segons el cens del mateix país africà, hi ha gairebé 
3.000 menors d’edat identificats amb alguna discapacitat física i a 
aquest col·lectiu és on s’ha destinat l’esforç de l’ONG la Fundació.

AMAKURU RWANDA, 
UN PROJECTE SOLIDARI 
AL PAÍS AFRICÀ 

S EL 
DESENVOLUPAMENT 
SOCIAL, PERSONAL 
I ECONÒMIC 
D’AQUESTS MENORS 
ÉS LA FINALITAT 
D’UN PROJECTE 
COM AQUEST
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Persones Malaltes i amb Discapacitats de Ruanda com a contrapart. Amb aquesta 

acció a Ruanda volem que  infants que estan en inferioritat de condicions a causa 

de les seves discapacitats tinguin les mateixes oportunitats que els altres infants, 

que puguin viure amb dignitat i amb la possibilitat de tenir un bon futur. Agraïm 

al Col·legi, tant en el nostre nom com en el dels infants que s’han  beneficiat de 

l’ajuda, la concessió de la subvenció amb la qual han pogut rebre el tractament 

que cadascú ha necessitat.”

Durant els primers 6 mesos d’aquest any ja s’ha dut a terme una intensa activitat 

assistencial programada amb casos concrets en què s’ha pogut actuar. L’activitat 

assistencial es realitza al “Gahini Rehabilitation Center”, al districte de Kayonza, a 

la província Oriental. Aquest centre cobreix una població de 2 milions de persones 

pels serveis especialitzats de què disposa de cirurgia ortopèdica i traumatologia, 

taller de fabricació d’aparells protèsics (pròtesis, ortesis, crosses, calçat...), cirurgia 

plàstica i rehabilitació física i mental.

Els infants que han pogut rebre aquesta atenció tenen noms i cognoms com 

Ingabire Amina Ingabire, Uwizeyimana Jeannette o Samuel Igiraneza i s’ha tra-

duït en operacions quirúrgiques, col·locació de pròtesis en cas de què hi hagués 

l’opció de fer-ho i tractaments de recuperació.

OBJECTIUS 
AMAKURU RWANDA

  Disminuir la vulnerabilitat física 

i social dels nens i nenes amb 

discapacitats físiques. 

  Millorar la capacitat de les 

famílies per protegir i contribuir 

al gaudiment ple i equitatiu dels 

drets dels nens i nenes.

  Facilitar la integració social. 

  Oferir l’oportunitat d’accedir 

a l’educació i prosperar com la 

resta de nens i nenes. 

  Desenvolupar el seu potencial 

per portar una vida plena que con-

tribueixi a la vitalitat social, cultural 

i econòmica de la seva comunitat. 
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www.freepik.es

El Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya, DEBRA Piel de Mariposa 

i Go2 posen en marxa un projecte 
solidari de voluntariat centrat en 

les persones amb Pell de Papallona 
Aquesta malaltia rara, que es 

caracteritza per una extrema fragilitat 
de la pell de la persona que la pateix, 

afecta unes 500 persones a tot l’Estat. 
El projecte consisteix a oferir formació 

i servei de fisioteràpia, que juga un 
paper decisiu en la qualitat de vida de 

les persones amb Pell de Papallona.

PROJECTE 
SOLIDARI DE

VOLUNTARIAT 
CENTRAT EN 

LES PERSONES 
AMB PELL DE 

PAPALLONA

EN ACCIÓ
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avant les malalties rares cal unir esforços, i això és el que han fet amb aquesta 

iniciativa posada en marxa pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i les 

ONGs DEBRA Pell de Papallona i Go2.

L’Epidermòlisi Bullosa (EB) o Pell de Papallona és una malaltia rara, genètica i in-

curable a dia d’avui, que afecta 500 persones a Espanya, i que es caracteritza per 

l’extrema fragilitat de la pell de totes aquelles que la pateixen. Pel fet de no tenir 

les proteïnes que fan que la pell sigui resistent a cops i fregaments, han embenar el 

seu cos gairebé de forma diària per protegir les ferides i butllofes provocades pel 

més mínim fregament. Com a conseqüència d’això, accions de la vida quotidiana 

com caminar o menjar poden resultar extremadament doloroses.

La fisioteràpia té un paper clau en la prevenció de les deformitats i retraccions 

musculars, que són algunes de les conseqüències habituals de l’EB. També des 

de la fisioteràpia es pot treballar en l’educació dels cuidadors i cuidadores de les 

persones que tenen Pell de Papallona. De fet, la reivindicació dels tractaments de 

fisioteràpia és una de les principals reclamacions dels manifestos de l’ONG DEBRA 

perquè, de moment, no estan inclosos al sistema públic de salut espanyol.

D

SOBRE DEBRA PIEL DE MARIPOSA
DEBRA Piel de Mariposa és una entitat sense ànim de lucre fundada el 

1993 pels pares d’un nen amb Epidermòlisi Bullosa (EB) o Pell de Papa-

llona. Es tracta de l’única organització a nivell nacional que dona suport 

a les famílies que pateixen aquesta malaltia, i té per objectiu millorar la 

qualitat de vida de les persones afectades. L’equip de professionals que 

conforma l’ONG s’encarrega d’informar, assessorar, guiar i acompanyar 

tant a les famílies amb Epidermòlisi Bullosa com als professionals; al ma-

teix temps que impulsa el cofinançament de projectes d’investigació en 

aquesta matèria, i promou campanyes de sensibilització per visibilitzar i 

conscienciar sobre les dificultats i barreres que han de vèncer diàriament 

les persones amb Pell de Papallona.

SOBRE ASSOCIACIÓ GENERACIÓ o2 (Go2)
Go2 és una organització no governamental sense ànim de lucre, apolítica 

i laica amb que té per objectiu d’ajudar els que més ho necessiten. El seu 

lema és “COL·LABORAR per SUMAR”. Go2 neix per arribar on altres orga-

nitzacions o individus no arriben, complementar accions que requereixen 

de suport i donar suport a iniciatives que no acaben de materialitzar-se. 

Per a això, posen a disposició el seu coneixement, eines i recursos humans, 

donant resposta a causes que manifesten una necessitat de col·laboració 

fins a aconseguir la seva concreció en accions i iniciatives específiques.

L’EPIDERMÒLISI 
BULLOSA O PELL 
DE PAPALLONA 
ÉS UNA MALALTIA 
RARA, GENÈTICA 
I INCURABLE 
QUE AFECTA 500 
PERSONES A 
ESPANYA
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EL PROPÒSIT DEL PROJECTE
El propòsit de les tres entitats és dissenyar i aplicar un protocol d’intervenció 

preventiva per als malalts d’EB i els seus cuidadors a Catalunya. Hi ha una clara 

necessitat de millorar el coneixement sobre l’aplicació de fisioteràpia en l’EB i amb 

aquest projecte es vol arribar a plantejar a l’Administració els seus resultats de 

cara a incentivar la derivació a fisioteràpia de les persones afectades per la Pell 

de Papallona.

Els objectius específics del projecte són adquirir els coneixements concrets en EB a 

partir de la tasca de fisioterapeutes voluntaris, dissenyar un protocol d’intervenció 

terapèutica per a persones afectades per EB, establir un model de voluntariat per 

dur a terme la intervenció de fisioteràpia en EB a Catalunya, determinar els costos 

de la intervenció anual i presentar al Departament de Salut la proposta d’imple-

mentació del programa.

Per a Natividad Romero, coordinadora de l’equip d’Atenció Familiar de DEBRA Piel 

de Mariposa,   “aquest projecte pioner suposarà un gran avanç i una millora en la 

qualitat de vida de les famílies amb Pell de Papallona. No només perquè permetrà 

analitzar les complicacions de la malaltia a nivell de fisioteràpia i desen-

volupar eines per al seu tractament, sinó perquè, a més, suposarà 

un alleujament econòmic per a les famílies, que podran 

beneficiar-se gratuïtament d’un servei que actualment 

no cobreix el Sistema Nacional de Salut”. A hores 

d’ara, DEBRA Piel de Mariposa compta amb 35 

persones que pateixen la malaltia a Catalunya, 

tot i que poden ser més no associades. Des 

del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

es posarà en marxa la comunicació amb 

tot el col·lectiu professional per cobrir les 

necessitats formatives i de tractament 

del projecte.

Per al degà de Col·legi, Ramon Aigua-

dé “amb projectes d’aquest tipus el que 

busquem és, d’una banda, conscienciar la 

ciutadania i l’Administració sobre la funció 

terapèutica de la fisioteràpia també en les 

malalties rares com la Pell de Papallona. I, de 

l’altra, exercir un paper de suport amb entitats 

que fan una excel·lent tasca d’acompanyament 

a aquest tipus de persones, com DEBRA i Go2”.

ELS OBJECTIUS 
ESPECÍFICS DEL 
PROJECTE SÓN 
ADQUIRIR ELS 
CONEIXEMENTS 
CONCRETS A PARTIR 
DE LA TASCA DE 
FISIOTERAPEUTES 
VOLUNTARIS
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CAMÍ A TÒQUIO

“La figura del 
fisioterapeuta està sempre 
integrada en l’equip 
multidisciplinari que 
envolta els atletes”

NAILA JORNET, 
FISIOTERAPEUTA DE LA SELECCIÓ 

ESPANYOLA DE PIRAGÜISME
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El recorregut vital de la Naila Jornet l’ha portat des de la Cerdanya, 
on va viure fins als 18 anys, a Granada, on va anar a estudiar 
fisioteràpia i a entrenar, fins a Girona, on va acabar la carrera. 
Posteriorment va viure tres anys a Chamonix, als Alps francesos, per 
tornar als Pirineus. Nascuda al 1989, Naila Jornet és actualment, i 
des del 2018, fisioterapeuta de la Selecció Espanyola de Piragüisme, 
tot i que manté també la seva feina estable de fisioteràpia a la regió 
d’Aude, als Pirineus francesos. 

ns pots fer cinc cèntims del teu recorregut professional? Com arribes a ser 
la fisioterapeuta de l’equip espanyol de piragüisme?

Quan vaig acabar la carrera vaig decidir que volia marxar als Alps francesos, i 

mentre feia els papers per poder convalidar el títol vaig començar a treballar 

amb l’equip espanyol d’esquí de muntanya. Passats uns anys, quan vaig tornar 

als Pirineus, després d’un temps combinant la feina a un hospital i amb l’equip, 

una amiga (havia estudiat a l’institut de la Seu d’Urgell, on hi ha el canal olímpic 

d’aigües braves de Barcelona’92 i lloc d’entrenament d’una part de l’equip es-

panyol) em va posar en contacte amb el Guillermo Díez-Canedo, que és l’actual 

director tècnic de l’equip espanyol, perquè necessitaven un fisioterapeuta per 

als mundials que se celebraven a Río.

El fet de ser la germana d’un esportista d’elit com en Kilian Jornet, 
com t’ha ajudat a enfocar la teva carrera i, fins i tot, a entendre 
a d’altres esportistes?
Gairebé mai he relacionat la meva feina amb el meu germà. 

Potser el seu nom m’ha obert certes portes sense jo 

ser-ne conscient, però no m’ha influït a l’hora d’en-

focar la meva carrera. De fet el Kilian mai ha sigut 

un assidu a la fisioteràpia, així que si l’hagués 

agafat com a referència ara mateix no estaria 

fent fisioteràpia esportiva. 

Com has orientat la teva carrera professional 
cap a aquesta especialitat?
Vaig plantejar-me per primer cop estudiar fi-

sioteràpia als mundials de Cuneo; devia tenir 16 

anys i compartíem habitació amb la Mireia Miró. 

La Montse, que era la fisioterapeuta de l’equip 

només feia que repetir-nos que estiréssim, que 

estiréssim i que estiréssim i ens obligava a anar 

cada dia una estona a la seva habitació perquè, si 

no, no li fèiem cas. Suposo que aquell va ser el primer 

cop que vaig pensar que era una feina que em podria 

agradar. Quan estava fent la carrera vaig aprofitar per 

fer unes de les pràctiques amb l’equip d’esquí de muntanya, 

amb l’equip Salomon en algunes curses, en voluntariats, etc. 

I, una cosa du a l’altra, no m’he format en el màster de fisioteràpia 

E
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esportiva com a tal, però de gran part de les formacions complementàries que he 

fet intentava treure’n eines a utilitzar en aquest camp. 

La pandèmia va alterar l’any passat el cicle olímpic de 4 anys. Com us heu adaptat 
en termes generals a aquest endarreriment? 
Suposo que com tothom en aquests moments, adaptant-nos a les circumstàncies 

i a cada moment.

Quines característiques han marcat el treball en aquests darrers mesos abans 
de la cita olímpica?
Encarant l’entrenament i la mentalització cap a la situació de Tòquio, intentant 

anticipar horaris, canvis en les pautes de comportament, pressió, etc., per tal que 

aquests aspectes influeixin el mínim en el seu rendiment.

Com heu orientat la feina per tal que la motivació dels esportistes es pugui 
mantenir alta malgrat la incertesa?
S’ha orientat la feina cap a enfocar-se en el que sí poden controlar. El dia a dia, bus-

cant coses que poguessin millorar, sense centrar-se en el que passarà, que és incert. 

Quines són les exigències d’un esport tan tècnic com el piragüisme? Quins són 
els elements diferencials de la teva tasca com a fisioterapeuta? 
El piragüisme d’aigües braves és realment un esport que combina molts aspectes: 

físic, tècnica i una gran part mental i tàctica. Moltes hores d’entrenament resumides 

en un minut i mig de competició on entren moltes variables. Als fisioterapeutes 

que treballem amb l’equip (jo només m’ocupo dels desplaçaments -competicions i 

concentracions-) ens toca ocupar-nos sobretot de membres superiors i esquenes, 

doncs és on hi ha la majoria de sobrecàrregues i possibles lesions causades pels 

moviments d’aigua (la problemàtica més important són les luxacions d’espatlla).

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

circumstàncies?
Una mica sobre la marxa i adaptant-nos a les circumstàncies, poca 

cosa més es pot fer. Per sort, dins de l’equip la mentalitat és oberta i 

conscient amb la situació actual i simplement tenim present que hi 

poden haver canvis o situacions completament fora del nostre control.

Quan no estàs implicada amb la Federació de Piragüisme, treballes 
com a fisioterapeuta a França. Quina és la teva experiència? Què 
t’aporta treballar al país veí?

Sempre he treballat a França com a fisioterapeuta, així que no puc 

comparar la feina amb Catalunya. He treballat a hospital i actualment 

estic treballant com a autònoma. Tinc la sort de treballar a un centre 

mèdic on el metge està molt conscienciat de la utilitat de la fisioteràpia i, 

en molts casos, en comptes de medicaments recepta fisioteràpia, que entra 

dins de la seguretat social. En aquest aspecte sempre m’ha agradat el fet de 

poder veure tipologies de pacients molt diferents, molts dels quals, si haguessin 

de pagar-se de la seva butxaca una sessió, no s’ho podrien permetre. Nosaltres 

“NO M’HE FORMAT 
EN EL MÀSTER 

DE FISIOTERÀPIA 
ESPORTIVA, PERÒ 
DE GRAN PART DE 
LES FORMACIONS 

COMPLEMENTÀRIES 
QUE HE FET 
INTENTAVA 

TREURE’N EINES 
A UTILITZAR EN 
AQUEST CAMP”
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estem treballant un 50% o més del nostre temps fent domicilis en zones aïllades, 

gent gran que no té l’opció de desplaçar-se pels seus propis mitjans o no té ningú 

que el pugui acompanyar, i, en alguns casos, nosaltres i els infermers, som les 

úniques persones que veuen. És un altre concepte de la fisioteràpia que podem 

tenir a Catalunya, en zones de muntanya dona l’opció a què la gent gran 

pugui allargar el temps que passarà a casa seva en lloc de a residències.

Respecte a la fisioteràpia en l’àmbit de l’alta competició, quins creus 
que són els reptes pendents?
Suposo que depèn de cada esport. A dia d’avui no hi ha cap alta com-

petició on la figura del fisioterapeuta (com la del psicòleg, nutricionista, 

entrenador...) no estigui integrada en aquest equip multidisciplinari que 

envolta els atletes. Potser els reptes serien que tot aquest conjunt de pro-

fessionals s’integrés en els altres àmbits de competició o de pràctica esportiva, 

sobretot pensant en els joves, intentant integrar aquestes figures en el seu entorn 

al més aviat possible.

I, per últim, com et veus a tu mateixa d’aquí 10 anys? Creus que et tornarem a 
veure en uns Jocs Olímpics?
No en tinc ni idea; espero, simplement, poder dir d’aquí deu anys que segueixo 

gaudint del que estigui fent en aquell moment com estic gaudint a dia d’avui. 

“TINC LA SORT DE 
TREBALLAR A UN 
CENTRE MÈDIC 
QUE ESTÀ MOLT 
CONSCIENCIAT DE 
LA UTILITAT DE LA 
FISIOTERÀPIA”
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QUI ÉS QUI?

QUI SOC?
Em dic David i vaig néixer a Reus fa 37 anys. Estic diplomat en fisioteràpia per 

la Universitat de Vic des de  fa setze anys. Posteriorment em vaig formar com 

a “Especialista Universitari en Promoció de l’autonomia i prevenció de la de-

pendència” i “Especialista Universitari en Rehabilitació Cardiovascular”. També 

m’he format en multitud de camps i he assistit a congressos com de ben segur 

tots els fisioterapeutes ho fem; perquè com ja sabeu, la fisioteràpia és això: no 

parar d’aprendre, tenir sempre ganes de saber-ne més, d’entendre el perquè i de 

buscar la millor evidència científica disponible a la nostra feina. Personalment 

penso que és imprescindible no deixar de formar-se, reciclar-se i obrir la ment; 

ja que com he pogut comprovar durant tots aquests anys, la nostra professió 

encara està en plena “expansió”. En poques paraules, els fisioterapeutes ens 

enfrontem a un repte a l’hora de fer-nos un espai dins l’esfera científica. Crear 

evidència científica no és només cosa dels comitès d’experts, ens hem de posar 

les piles perquè això és feina de tots. 

Quan vaig acabar la carrera i durant més de deu anys, la meva feina es va cen-

trar en la fisioteràpia geriàtrica. He treballat de fisioterapeuta en residències i 

sociosanitaris, desenvolupant la meva feina de manera molt enriquidora en tots 

els sentits. En aquest camp de treball vaig tenir la sort de poder introduir la 

teràpia assistida amb gossos com a eina complementària dins la rehabilitació. 

També he exercit la fisioteràpia com a autònom tant en l’àmbit privat, donant el 

servei d’atenció a domicili, com en rehabilitació a la gent gran complementada 

amb la teràpia assistida amb gossos. 

David 
Moya
Francés
MEMBRE DE LA 
COMISSIÓ DE 
PACIENT CRÍTIC



QUÈ FAIG?
Actualment soc fisioterapeuta del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de 

l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, hospital públic de l’ICS i professor 

associat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira 

i Virgili dels alumnes en pràctiques de fisioteràpia hospitalària. Des de fa quatre 

anys aproximadament desenvolupo gran part de la meva jornada laboral dins la 

Unitat de Cures Intensives. Aquesta UCI és pionera en la implantació d’un pro-

tocol multidisciplinari de mobilització precoç en els pacients crítics per evitar la 

debilitat adquirida, que consisteix en l’atròfia i/o la pèrdua de massa muscular, 

com a conseqüència d’una miopatia, polineuropatia o ambdues. La veritat és 

que em considero molt afortunat. Crec que el paper dels fisioterapeutes a les 

UCIs és importantíssim en la recuperació dels pacients. La nostra intervenció és 

global i constant des del primer dia. Què vull dir amb això? En primer lloc, que 

en la rehabilitació a l’UCI integrem el treball respiratori, cardíac, motor, exercici 

físic... i en segon lloc, perquè des dels primers dies, la nostra intervenció és con-

tínua i perseverant fins que el pacient se’n va d’alta. D’altra banda, soc membre 

del Grup de treball de Mobilització Precoç de l’Hospital Universitari Joan XXIII, 

també del Grup de Treball de Mobilització Precoç de la Societat Catalana de 

Medicina Intensiva i recentment de la Comissió de Pacient Crític del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya. 

QUÈ VULL FER?
Si tinc l’oportunitat, m’agradaria seguir treballant amb pacients crítics i al mateix 

temps complementar-ho amb la investigació per poder aportar-hi el meu granet 

de sorra. També m’agradaria reprendre les teràpies assistides amb gossos dins 

de la fisioteràpia o algun tipus d’intervenció amb animals. Alhora seguiré treba-

llant per defensar i promocionar la fisioteràpia. És molt evident que la situació 

actual és precària i entre tots hem de seguir lluitant perquè la fisioteràpia tingui 

el reconeixement que es mereix, hem de lluitar per aconseguir les especialitats 

en fisioteràpia, millorar les ràtios fisioterapeuta/pacient i els convenis que afecten 

la nostra professió. Per tant, hauríem de deixar de parlar de les dificultats que 

comporta desenvolupar tot això i començar a parlar dels nous reptes als quals 

ens enfrontem.

“ÉS MOLT 
EVIDENT QUE LA 
SITUACIÓ ACTUAL 
ÉS PRECÀRIA 
I ENTRE TOTS 
HEM DE SEGUIR 
LLUITANT PERQUÈ 
LA FISIOTERÀPIA 
TINGUI EL 
RECONEIXEMENT 
QUE ES MEREIX”
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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

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 2021

Dades de contacte: oficinadoctorat@uvic.cat                 

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

Requisits d’accés: https://www.uvic.cat/doctorats/

acces-admissio

Número de crèdits: Sense atribució

Preinscripció: de l’1 al 15 de juliol 2021 i del 6 al 17 de 

setembre 2021; admissió: del 4 al 15 d’octubre de 2021. 

Segon període: Preinscripció: del 10 al 14 de gener 

2022. Admissió: del 31 de gener a l’11 de febrer 2022 

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
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
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: infosalut@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

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 

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: eva.barallat@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
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-neurofisioterapia
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-neurofisioterapia
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-fisioterapia-infantil
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-fisioterapia-infantil
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-fisioterapia-esports-equip
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-fisioterapia-esports-equip
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
http://www.doctorat.udl.cat/ca/programes/propis/salut/
http://www.doctorat.udl.cat/ca/programes/propis/salut/
mailto:escoladoctorat@udl.cat
http://www.doctorat.udl.cat/ca/programes/interuniversitaris/cures-integrals-i-serveis-de-salut/
http://www.doctorat.udl.cat/ca/programes/interuniversitaris/cures-integrals-i-serveis-de-salut/
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 LA SOCIETAT 
CATALANO-
BALEAR DE 
FISIOTERÀPIA
20 DE NOVEMBRE DE 2021

Estem convençuts que el Congrés serà, un any més, un important punt 
de trobada i debat dels professionals de la fisioteràpia de Catalunya, 
motiu pel qual continuarem animant-vos a assistir-hi i a participar-hi 
activament presentant els vostres treballs mitjançant comunicacions 
lliures i pòsters. 

quest any, a causa de la situació de pandèmia en la qual ens trobem, el 

Congrés serà en format online, amb el valor afegit que comporta. El fet 

de ser un congrés virtual facilita la presència de ponents nacionals i possibilita 

l’assistència de més congressistes. A més, com no cal realitzar un desplaçament, 

és més accessible a molta gent que es troba lluny de Barcelona com, per exemple, 

a les Illes Balears. Malgrat es podria objectar que impedeix la interacció física 

entre ponents i congressistes, ens dona moltes opcions per millorar la participació 

i el feedback. Volem que sapigueu que al web del Congrés, els inscrits podran 

visualitzar, en qualsevol moment, tant les diferents ponències com els pòsters i 

les comunicacions presentades. 

A
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FISIOTERÀPIA EN L’EVIDÈNCIA: UN REPTE PER ACOSTAR L’EVIDÈNCIA 
CIENTÍFICA A LA PRÀCTICA CLÍNICA
La fisioteràpia basada en l’evidència consisteix a integrar l’experiència clínica 

individual amb la millor evidència de la qual es disposa a través de la recerca 

científica, amb l’objectiu de millorar l’atenció del pacient. És a dir, a factors com 

l’experiència clínica, l’instint diagnòstic, l’estudi dels mecanismes d’acció, les 

preferències del pacient, etc., es tracta de sumar-li l’ús de la millor evidència 

científica externa que es coneix en cada cas, perquè el pacient rebi un tractament 

més efectiu i eficient. 

Des de la SCBF volem promoure aquest enfocament i fer de la recerca una eina 

que permeti al fisioterapeuta trobar l’evidència que justifiqui la seva actuació, 

amb la finalitat d’aconseguir els millors resultats possibles. Per aquest motiu, 

aquest any volem premiar la vostra iniciativa becant amb una inscripció gratuïta 
al Congrés els cinc primers abstracts que es presentin. 

Ja podeu enviar els vostres abstracts fins al 26/09 i tramitar les vostres 

inscripcions en aquest enllaç: http://www.scfisioterapia.cat/?p=page/html/

detallactivitat/21271/071/S

Reserveu-vos el dissabte 20 de novembre.

Us hi esperem!

www.freepik.es

scfisioterapia@academia.cat

@SCBF_SCientific

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

@SCBF_SCientific

US RECOMANEM SEGUIR 
LES NOSTRES XARXES 
SOCIALS PER ESTAR 
AL DIA DE TOTES LES 
NOVETATS!

http://www.scfisioterapia.cat/?p=page/html/detallactivitat/21271/071/S 
http://www.scfisioterapia.cat/?p=page/html/detallactivitat/21271/071/S 



