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OPINIÓ

GRÀCIES PER
LA VOSTRA TASCA

E

ncara recordo aquell dia de l’any 2008, a la Facultat de Fisioteràpia Gimbernat,
en què el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va venir a informar-nos, als

futurs fisioterapeutes que acabàvem els estudis, sobre l’activitat del Col·legi.

Cinta Mestre
Vicesecretària
de la Junta de
Govern

Recordo al senyor Escarmís allà assegut explicant-nos tot el que es feia al Col·legi.
Era el mateix any, si no recordo malament, en què les seccions territorials de Tarragona,
Lleida i Girona iniciaven la seva activitat. En aquell moment vaig pensar que era un gran
avenç, tot i que quedava molt camí per recórrer, molt camí tenint en compte que jo
vivia i volia seguir vivint a Tortosa.
A dia d’avui, 13 anys després d’aquell dia, el Col·legi té 6 seccions territorials (entre les
quals la de Terres de l’Ebre!) i 7 grups d’interès. Estic segura que sense elles i ells el
Col·legi no seria el mateix.
En aquest editorial m’agradaria poder fer un agraïment especial a totes aquestes
seccions territorials i grups d’interès que estan treballant per poder tirar endavant
projectes que impliquen divulgar la fisioteràpia i que contribueixen a fer-la més gran.
Tots tenen una gran activitat i moltes ganes que el Col·legi i la fisioteràpia puguin
arribar a tots els racons de Catalunya. Sense ells i elles el Col·legi no seria tan gran!
I en especial, com no podia ser d’altra manera, m’agradaria agrair la tasca que han
fet i fan els col·legiats de la Secció de les Terres de l’Ebre.
És un grup que he vist néixer i créixer i del qual n’estic molt orgullosa perquè tot i els
obstacles que han anat apareixent al llarg dels anys, l’objectiu comú, la il·lusió i les ganes
que el Col·legi estigui present a les Terres de l’Ebre segueixen vius. A totes i tots els
que hi han estat i als que hi segueixen estant, GRÀCIES per la vostra tasca!
I és que el Col·legi som tots!!
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ACTUALITAT

LES
JORNADES
D'ESPORT
I NME

PROTAGONITZEN
LA TARDOR
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Encara pendent de l’evolució de la pandèmia durant aquesta tardor
i hivern, el Col·legi de Fisioterapeutes ha preparat una tardor molt
activa en la qual destaquen la tercera Jornada de l’Esport (15
d’octubre) i la X Jornada de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica
(26 de novembre), cites ineludibles per a la professió.

L

a tercera Jornada de l’Esport és la primera gran fita que el Col·legi ha organitzat
per a aquesta tardor, una trobada que es consolida com una cita clau i que

reuneix molts professionals de l’àmbit de la fisioteràpia esportiva, una de les més

POTS TROBAR
INFORMACIÓ DE LA
JORNADA NME A:
http://xnme.
fisioterapeutes.cat/ca/

utilitzades. Els continguts de la Jornada, tal i com recorda Alfons Mascaró, vocal
de la Junta del Col·legi, “persegueixen donar resposta a les inquietuds actuals del
nostre col·lectiu que es dedica o es vol dedicar a la fisioteràpia de l’esport i la readaptació, amb temes molt específics que inclouen tant la valoració i els programes
de prevenció de lesions en pretemporada com de tractament i readaptació en
l’etapa compresa entre l’alta mèdica i l’alta esportiva”.
Les ponències i continguts de la Jornada van ser impartits per professionals com
Anna Bonet, Alberto Sánchez Sierra, Laureà Palmer, Núria Carnicero, Joaquín Domínguez, Blanca de la Cruz, Marina Guallar, Blanca Bernal, Miquel A. Cos, Arturo
Ladriñán, Daniel Sánchez i Erica Hernández.

LA JORNADA NME ARRIBA A LA DESENA EDICIÓ
La segona trobada ineludible tindrà lloc el 26 de novembre amb la desena Jornada
de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica. A falta de determinar el lloc de celebració, sí està molt avançada la definició del programa, que abordarà en profunditat
els següents temes de gran interès per als professionals en els diversos àmbits de
la fisioteràpia neuromusculoesquelètica:
“Actualització en neuropaties diabètiques: funció i estructura”, per Eva Sierra.
“Postquirúrgic immediat en reparacions del manegot dels rotatoris: Nous abordatges i línies de tractament”, per Isabel López Zamora.
“Reeducació funcional de les disfuncions orofacials”, per Anna Montmany.
“El pronòstic i les categories d’hipòtesi en fisioteràpia (del diagnòstic a l’avaluació
de l’efectivitat terapèutica)”, per Rafel Donat.
“Fisioteràpia aquàtica precoç en la transferència del trapezi inferior en trencaments posterosuperiors, massius i irreparables del manegot dels rotatoris”, per
Isabel López Zamora.
Aquest programa de ponències es veurà completat per l’exposició de diversos
casos clínics.
Coincidint amb la celebració de la X Jornada de Fisioteràpia NME, el Col·legi també
organitzarà la tradicional Nit de la Fisioteràpia.
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GORETTI FONT,
FISIOTERAPEUTA DE L’EQUIP
CANADENC DE CICLISME EN RUTA

“La fisioteràpia
et permet dedicar-te
a diferents àmbits
sense renunciar-ne
a cap”
6

A la pàgina web del Gabinet Mèdic Girona del qual és copropietària
i on desenvolupa gran part de la seva tasca professional, la Goretti
Font es descriu com a experta en fisioteràpia uroginecològica i
obstetrícia. Tot i així, aquest estiu ha viscut una experiència molt
singular, que l’ha portat a formar part de l’equip olímpic de ciclisme
del Canadà. El seu vincle amb el ciclisme ve de lluny i en aquesta
entrevista ens explica la seva visió sobre el món de la fisioteràpia.

U

na fisioterapeuta gironina en l’equip canadenc olímpic de ciclisme en
ruta. D’entrada, sorprèn. Quina és la història que et porta fins a aquesta

fita?

El nexe amb el ciclisme em ve de fa molts anys perquè jo també he sigut ciclista
fins que, per circumstàncies vitals, vaig decidir retirar-me i dedicar-me als estudis i
la fisioteràpia. És un esport que m’encanta i, de fet, el meu entrenador d’aleshores
és actualment la meva parella, el que fa que la meva vida segueixi envoltada de
ciclisme. He treballat sovint com a fisioterapeuta per a equips ciclistes.
Com ha estat anar a Tòquio amb l’equip canadenc? Quina valoració en fas?
L’experiència viscuda Tòquio ha estat brutal. A nivell professional és quelcom
que qualsevol fisioterapeuta que es dediqui al món de l’esport desitjaria fer. És
una experiència que també, no ens enganyem, et dona currículum i t’enriqueix.
Personalment, penso que hi ha hagut un abans i un després, he pogut treballar en un context molt diferent, de màxima exigència i
aprenent moltíssim.
La pandèmia va alterar l’any passat el cicle olímpic de
4 anys. Com us heu adaptat, en termes generals, a
aquest endarreriment?
Per la pandèmia, ha estat molt complicat. En certa
manera, no hem viscut veritablement l’esperit
olímpic perquè hem estat tancats en un hotel
i només podíem treballar. Per exemple, hem
hagut també de col·laborar de tot el control
de PCRs diàries per a tots els i les esportistes
i, en definitiva, és quelcom que ha marcat
aquesta experiència. La feina ens ha canviat
respecte a d’altres competicions, però l’experiència segueix sent molt vàlida, inclús més per
la seva complexitat.
Quines característiques tècniques han marcat
el treball amb els ciclistes durant, abans i
després de la competició? Segueixes lligada amb
l’equip un cop acabada la competició olímpica?
En el ciclisme no és habitual patir molèsties musculars a
no ser que s’hagin patit caigudes. En canvi, les sobrecàrregues
formen part del dia a dia. Per aquesta raó, la preparació ha estat
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enfocada a cuidar molt l’esportista per evitar al màxim qualsevol tipus de molèstia
per poder donar el màxim. Centrar-nos en què el cos estigués al 100% per a la
competició.
Efectivament, ara segueixo vinculada a l’equip canadenc i, de cara al pròxim
Mundial a Bèlgica, formaré també part de l’expedició, aspecte que em fa
molta il·lusió.
Quines són les exigències d’un esport tan dur com el ciclisme?
Quins són els elements diferencials de la teva tasca com a
fisioterapeuta?
Penso que el ciclisme és un esport en què l’aspecte mental és molt important. Afrontar tranquil el repte esportiu és quelcom que la fisioteràpia
també ajuda a proporcionar perquè som com una mena de confidents
dels esportistes i ens orientem a què l’esportista estigui tranquil per
competir al màxim.
Els protocols a per la celebració dels Jocs Olímpics van ser força estrictes
i, fins i tot, canviants. Com us vau preparar en aquestes circumstàncies?
En certa manera, aquesta competició ha estat diferent a qualsevol altra perquè no
teníem una altra cosa a fer que centrar-nos en el propi esportista i la competició. El
nivell de concentració en la nostra feina ha estat total i no hi ha hagut distraccions
externes. No és la situació més normal, però tenia aquesta part positiva.

“ENS SENTIM
MOLT
VALORATS PELS
ESPORTISTES
QUE SÓN ELS
AUTÈNTICS
PROTAGONISTES”

Quan no estàs implicada amb la Federació canadenca, quina és l’orientació de
la teva carrera? Penses dedicar més temps a l’esport de competició?
Els darrers anys he treballat majoritàriament amb dones, perquè m’he especialitzat
en fisioteràpia uroginecològica i sòl pelvià. Tenia un punt de cansament respecte
de l’esport, tot i que sempre l’he combinat amb fisioteràpia centrada en la dona.
Aquesta és una característica molt important de la nostra professió perquè pots
treballar en diversos àmbits sense renunciar-ne a cap. Ara mateix sembla que tot
em porta de nou cap al món de l’esport i estic encantada. Són etapes i he tornat
als orígens, estic satisfeta.
Respecte a la fisioteràpia en l’àmbit de l’alta competició, quins creus que són
els reptes pendents? Està prou present o hi ha camí per recórrer?
Estem molt presents, som el seu dia a dia i la seva persona de confiança. Des de fora
potser aquest paper no es veu tant, però ens sentim molt valorats pels protagonistes,
que són els esportistes, i també pel conjunt del seu staff, entrenadors, metges, etc.
I, finalment, com veus la professió d’aquí 10 anys al nostre país? I també, com
t’agradaria veure-la?
Penso que se’ns tindrà cada cop més en compte perquè s’està percebent que som
essencials. La pandèmia també ens ha visibilitzat molt. Els ciutadans cada cop són
més conscients que la fisioteràpia és, moltes vegades, la primera opció per a una
ràpida recuperació d’algunes malalties. S’està fent molt i estic segura que serà així
en el futur.
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Consulta
la nostra
OFERTA
FORMATIVA

Formaadacpieróa
especialitz

MÀSTERS UNIVERSITARIS
• Fisioteràpia del Tòrax (13a edició)
De setembre 2021 a juny 2022

• Osteopatia (19a edició)
• Fisioterapia en Pediatria
(4a edició)

• Fisioteràpia de l’Esport
i Readaptació a l’Activitat
Física (7a edició)
POSTGRAUS
• Teràpies Fascials. Normalització
Esquelètica i Visceral (7a edició)

De setembre 2021 a jualiol 2022

MÀSTER INTERUNIVERSITARI
• Investigació Translacional
en Fisioteràpia (9a edició)
De setembre 2021 a juny 2022

EUGimbernat

MÀSTERS PROPIS

D’octubre 2021 a juny 2022

De setembre 2021 a juny 2022

www.eug.es

s
l
a
n
o
i
s
s
Profe

D’octubre 2021 a juny 2022

• Acupuntura i Dolor (edició
semipresencial)
D’octubre 2021 a juliol 2022

la

co
mesqueunaes

#

@EUGimbernat

Av. de la Generalitat, 202-206 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 589 37 27 Fax 93 589 14 66 fisioterapia@eug.es
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AC TUALITAT

FISIOTERÀPIA
EN SÒL PELVIÀ
Les disfuncions del sòl pelvià són diverses i presenten
una alta prevalença en la població. Afecten tant
dones com homes i, també, nens, i redueixen la
qualitat de vida de les persones que les pateixen.

OBJECTIUS
Diferents situacions al llarg de la vida poden disminuir l’estat de salut del sòl
pelvià: embaràs, part, menopausa, envelliment, cirurgies abdominopelvianes,
alteracions neurològiques, esports d’impacte, traumatismes, etc.
La fisioteràpia de sòl pelvià té com a objectiu la prevenció i el tractament
de disfuncions com:
Dolor pelvià
Incontinència urinària, fecal o de gasos
Prolapses d’òrgans pelvians
Disfuncions sexuals
Restrenyiment

TRACTAMENTS
Algunes de les tècniques utilitzades són:
Consciència anatòmica de la zona
Entrenament muscular i coordinació abdominopelviana
Tècnica de teràpia manual i miofascial
Entrenament conductual de les rutines miccionals i defecatòries
Electroteràpia i biofeedback

QUAN S’APLICA?
Actualment diverses guies de pràctica clínica proposen la fisioteràpia
com a primera línia de tractament en les diferents disfuncions ginecològiques,
urològiques, obstètriques i coloproctològiques. Tot i l’alta prevalença
d’aquestes disfuncions, sovint encara, a dia d’avui, són desconegudes per
gran part de la població i pels propis sanitaris.
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Seminari tècnic de
Dermatologia per a
fisioterapeutes a les Terres
de l’Ebre

E

l passat dissabte, 25 de setembre, la Secció Territorial de les
Terres de l’Ebre del CFC va organitzar, a Jesús, el seminari tècnic

“Dermatologia per a fisioterapeutes”, a càrrec d’en Santiago Crucci.
El seminari va durar 4 hores i es va dividir en dues parts, una més
a nivell histològic, on vam repassar l’anatomia de la pell, les seves
característiques i les seves funcions; i l’altra, que es va centrar més en
les afeccions més comunes de la pell, com diferenciar-les i, sobretot,
quan derivar-les a un especialista i en quin moment hem de tenir
precaucions especials a l’hora de fer els tractaments de fisioteràpia.
Recordeu que podeu consultar tota la formació disponible del Col·legi
en aquest enllaç:
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/formacio
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FISIOTERÀPIA
I VAGINISME

www.freepik.es
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El vaginisme es defineix com una contracció involuntària
dels músculs del terç exterior de la vagina, que complica
la penetració. Les causes segueixen sent desconegudes, i
produeixen, de manera persistent, espasmes involuntaris
dels músculs davant la introducció del penis o els dits,
però també davant d’altres estímuls no sexuals com
tampons o una simple exploració ginecològica.

L

a fisioterapeuta Yolanda Castellano, experta en
sòl pelvià, remarca que “la primera cosa que

hem de reivindicar és que el vaginisme, encara a
dia d’avui, no rep una atenció adequada a nivell
científic. Ens falten estudis i falta investigació”.
En aquest sentit, hi ha una discriminació certa
ja que, mentre les disfuncions masculines com la
impotència o l’ejaculació precoç són molt més conegudes i també han estat molt més estudiades fins
trobar solucions, les patologies de la dona han estat
silenciades històricament i, per tant, poc investigades.
Es parla de què la incidència del vaginisme és, com a mínim, d’un 8% sobre el
total de la població femenina. Aquesta dada “ens hauria de fer reflexionar a tots
els professionals perquè els problemes de salut de la dona tenen el risc de quedar
invisibilitzats, malgrat que la seva incidència sigui alta. No se’n parla i aquest és el
principal hàndicap per afrontar temes com el vaginisme” denuncia Castellano. El
vaginisme no està provocat per una sola causa, però sovint pot patir-se després
d’un embaràs o també com un efecte secundari dels tractaments contra el càncer,
especialment la quimioteràpia, però també després d’una intervenció quirúrgica.
Quan és conseqüència d’un factor d’aquest tipus l’anomenem ‘vaginisme secundari’.
En una línia de pensament similar, Pilar Pons, fisioterapeuta de sòl pelvià i coach

experta en vaginisme, ens recorda que “quan vaig publicar el meu llibre “El silencio
pélvico” al 2016, el desconeixement era molt gran. Crec que ara estem millor, s’ha
guanyat terreny perquè hi ha més compromís per donar visibilitat al vaginisme i a
la salut sexual de la dona. Però encara hi ha molt camí per recórrer, hem de seguir
sent mediàtiques i que se’n parli per evitar el tabú que tan mal ens ha fet”.
La invisibilització històrica del vaginisme té, segons Castellano, “una causa social i/o
moral perquè encara hi ha un percentatge de la població que percep la satisfacció
sexual de la dona com un element no important. El paper històric de la religió ha
fet que moltes dones no hagin pogut viure la seva sexualitat d’una manera plena
i satisfactòria”.
13
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Aquesta visió sobre la salut sexual de la dona fa que el dolor durant el coit, especialment després d’un embaràs, s’hagi arribat a considerar com un fet normal.
Aquesta falsa normalitat; Castellano considera que “cal molta educació sexual.
Per exemple, posar la penetració en el centre de la sexualitat és un generador
de frustracions i silencis sobre el dolor que perjudiquen la salut de la dona”.
En aquesta tasca pedagògica, Pilar Pons creu que també els professionals
sanitaris tenen una bona part de responsabilitat perquè encara no es fan totes
les preguntes necessàries per poder fer aflorar patologies com el vaginisme.
Des de la sanitat s’ha de seguir treballant per “considerar amb tota normalitat
la salut sexual com una part més de la salut integral. Si hi ha dolor, vol dir que
no hi ha una bona salut”, assegura Castellano.
LA TASCA DIVULGATIVA
En aquest silenci sobre la patologia, tenim l’explicació de què el vaginisme sigui

DE PILAR PONS

un problema amb tendència a fer-se crònic, a allargar-se en el temps. Aquesta
cronificació complica el tractament i és el principal risc a evitar. És fruit de tota

Aquest compromís per donar veu a

la manca d’informació de la que hem parlat.

una patologia sovint silenciada ha
portat Pilar Pons a fer una intensa

Amb el temps, el vaginisme pot provocar un desequilibri muscular de tota la

labor divulgativa. Podeu tenir més

pelvis, lumbar i abdominal, generant un dolor pelvià que és molt difícil de loca-

informació sobre el vaginisme a:

litzar i que altera la qualitat de vida de la dona que el pateix.
El seu web pilarpons.com
El seu llibre “El silencio pélvico”
El podcast “Dando voz al vaginismo”
L’Instagram @pilarponsumbria

www.freepik.es
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LA FISIOTERÀPIA N’ASSEGURA LA RECUPERACIÓ
El vaginisme ha de tenir un abordatge complert i multidisciplinari.
“Ens trobem que hi ha certa tendència a derivar cap a la psicologia”
– segons Pilar Pons – “quan el més ràpid és tractar la part orgànica,
física, per veure si la pacient respon als estímuls”. Evidentment que
pot haver-hi un abordatge multidisciplinari, “però ens cal fer molta més divulgació del tractament amb fisioteràpia. Si no hi ha un
trauma o fòbia com a causa clara, la derivació directa a fisioteràpia
acostuma a accelerar la recuperació. De fet es tracta d’actuar, com
a professionals sanitaris, de la mateixa manera que ho faríem sobre
qualsevol altra part del cos”.
En el tractament, Pons destaca primer “la importància de l’autoconeixement
i, poc a poc, treballar amb la hidratació de la vulva i de l’entrada de la vagina
per fer un bon tractament. De la mateix manera, dessensibilitzar mitjançant
el massatge per superar les molèsties. A continuació, el treball en dilatació
per aconseguir que vagi admetent l’entrada i fer massatge”.
Per suposat hi ha un element emocional perquè, per les raons que hem esmentat
abans, “les pacients poden portar bastant temps amb la patologia i això significa
que cal entendre i escoltar cada cas per poder lluitar també contra certs prejudicis
o resistències. A part de tota la informació, també és molt important l’ajuda de
testimonis, “madrines” com dic jo, per poder conèixer casos que poden ser un
al·licient per seguir millorant. També posar reptes i timings concrets és una altra
opció per superar-se i accelerar la recuperació”, conclou Pilar Pons.

“L’ABORDATGE
DEL VAGINISME
MITJANÇANT
FISIOTERÀPIA
DONA MOLT BONS
RESULTATS”

Finalment, aquest coneixement sobre el vaginisme s’ha de reforçar amb revisions
ginecològiques completes i normalitzar tot allò que està relacionat amb la salut
sexual.
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DEL VINCLE
Aurora Vélez és fisioterapeuta de l’Hospital Vall d’Hebron
des de fa gairebé 3 anys, amb diverses responsabilitats i en
diferents especialitats. Durant aquest temps ha viscut moltes
històries personals i la del Biel i la seva recuperació d’un
osteosarcoma al fèmur explica què significa la fisioteràpia
pediàtrica i com el vincle entre professionals i pacient pot ser
una palanca per a la millora constant.
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A

mb només 11 anys, el Biel va haver d’afrontar un diagnòstic
d’un tumor al fèmur, un osteosarcoma, que el va portar a

haver de realitzar un tractament molt exigent amb una operació
de substitució del fèmur i sessions de quimioteràpia. En aquell
moment tan difícil, el Biel feia una hora diària de fisioteràpia a
l’Hospital Vall d’Hebron. I va ser durant aquells dies que l’Aurora
va començar a treballar amb el Biel, buscant de quina manera
podia vincular-s’hi, i descobrint que la música i la guitarra eren
dues de les seves passions.
Des del diagnòstic, el Biel havia deixat una mica de banda la
música, però l’Aurora i ell es van conjurar per recuperar aquesta
motivació. La música va començar a esdevenir el fil conductor de
les sessions de fisioteràpia. Així és com va descobrir que el Biel era un
fan de la música del grup Xiula, un grup que és una experiència única
d’animació musical que, com ells mateixos es defineixen al seu web
“fem cançons, creem espectacles i, en general, muntem pollastres
importants que animen a tot tipus de públic”. Un d’aquests
pollastres ha estat, sens dubte, la col·laboració que van dur a
terme amb el Biel de la mà de l’Aurora. A partir dels primers
missatges entre el Jan, integrant de Xiula, i el Biel van establir una correspondència, molts cops enviant-se vídeos que
van fructificar en el repte de fer un rap a partir d’una base
creada pel Jan.
A partir d’aquí van anar creant el rap conjuntament “camuflant”
alguns dels exercicis de fisioteràpia. L’Aurora va treballar amb
el Biel en les sessions diàries de fisioteràpia i, com ella mateix
diu, “al final es tracta de relacionar-nos amb els pacients i hem
d’estudiar des de quin lloc decidim relacionar-nos per poder
augmentar la motivació i la millora”. L’Aurora pensa que, tot i que
“és més fàcil posar-se a jugar amb un nen i crear un vincle, amb els

LLETRA DEL RAP DEL BIEL
Uff quin pal, venir a l’hospital
Quan vaig a l’edifici d’allà dalt
Una vegada canviat, començo estirat
Cicatrius, ossos, punts i el cargol trencat
Ja estic agobiat!
Siusplau, no vull ventoses
que són rares aquestes coses...
Vinga Biel, no em prenguis el pèl
Tu tens 11 anys? però si et saps tots els refranys!
Fes els exercicis, no em vinguis amb capricis
i veuràs com aviat agafaràs totes les bicis!
Parlem de música, deures, ingressos
Ara toquen els exercicis:
Isquios, bessons, tibials i glutis
I d’equilibri vaig dabuti!

adults hem d’aconseguir-ho igual, tot i que sigui amb altres mètodes”.
“Aquest vincle amb el malalt i la seva família, en el cas de nens i nenes, fa un
punt de respecte perquè no sabem quina pot ser l’evolució de les malalties. La
meva manera de treballar no és posar una barrera i he après a acceptar el que
després vingui. L’emoció o el dolor forma part del recorregut. És una línia molt
fina, la família t’ha de veure com a professional, però deixar-t’hi vincular és un valor
afegit que aporta bons resultats”, assegura.

Podeu trobar
la lletra sencera a:
https://www.youtube.com/
watch?v=MSxNwLboYxw

Per al Jan, cantant de Xiula, l’experiència va ser també molt enriquidora perquè
“quan passen aquestes sinergies amb una col·laboració tan estreta, per a nosaltres
és com que tot pren sentit perquè nosaltres fem música per acompanyar famílies
i persones i posar llum a tot el que ens passa”. En Jan reconeix que “apropar-se a
un procés vital com el del Biel també ens aporta moltíssim coneixement i d’alguna

Més informació:
https://xiula.cat/

manera és una possibilitat molt intensa de posar-nos al servei de la gent”.
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Entrevista a

Javier Jerez,
assessor en
recerca del
Col·legi de
Fisioterapeutes

“El Col·legi ha fet
una aposta clara per
impulsar la recerca”
Javier Jerez Roig és el nou assessor en recerca del Col·legi.
Fisioterapeuta, és professor universitari del programa Serra Húnter
i doctor en Salut Pública per la Universitat Federal de Rio Grande
do Norte (Brasil, 2014). En aquesta entrevista fa un balanç dels
seus primers dotze mesos al Col·legi assessorant en l’àmbit de la
recerca.
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L’

aposta del Col·legi per impulsar la investigació és la causa principal del seu nomenament ara fa gairebé un any. Quines són les seves principals funcions al Col·legi?

Una part del meu temps el destino a l’assessoria individualitzada a col·legiats i col·legiades. He detectat que la majoria dels professionals cerquen suport perquè volen iniciar el
doctorat i necessiten informació sobre beques per realitzar-lo, com orientar les seves idees
per desenvolupar projectes de recerca, etc.
Una altra de les tasques és la revisió de les convocatòries d’ajuts a la recerca que el Col·legi
convoca anualment i de les quals s’han de revisar les bases, analitzar els projectes, etc. El
Col·legi dona un suport econòmic a aquests projectes. Una altra feina que desenvolupo
és la revista científica, de la qual se n’editen dos números a l’any, i de la que s’ha fet un
redisseny de la seva estructura, intentant divulgar els projectes realitzats i els treballs
acadèmics (tesis, treballs finals de màster i de grau) de les universitats catalanes. I vull
destacar també que estem treballant en el disseny i la posada en marxa d’un projecte pilot
de recerca en l’àmbit estratègic de l’Atenció Primària. Aquest serà un projecte important
finançat pel Col·legi del qual esperem poder donar informació ben aviat.
Hem creat també un nou comitè d’ètica, que ja hem posat en marxa. L’objectiu del comitè
és donar resposta a tots aquells col·legiats que volen fer recerca i no estan afiliats a una
institució amb comitè d’ètica. El comitè està integrat per 10 doctors, d’entre els quals hi
ha representants de diverses universitats del territori català i l’assessor de recerca actua
com secretari-coordinador.
Finalment, també és funció de l’assessor en recerca revisar les activitats congressuals, com ara el pròxim II Congrés Internacional de Fisioteràpia.
Quina valoració en fas del primer any com a assessor?
A nivell personal, faig una valoració molt positiva i, a nivell general, estic
satisfet per les consultes d’assessoria que hem rebut i, especialment, per
l’augment de l’interès en la recerca que percebem. A les convocatòries d’ajuts
a la recerca hi ha un augment quantitatiu i qualitatiu dels projectes rebuts.
Al final, es tracta de donar el suport necessari al col·legiat que vol fer recerca.

“LA PANDÈMIA
HA IMPULSAT
NOVES
OPORTUNITATS
DE RECERCA”

En l’àmbit de la investigació en fisioteràpia, quins són els principals reptes existents? En quins camps existeix més interès i hi ha més projectes iniciats?
Hi ha molts reptes però, per exemple, cal una millor integració entre recerca i pràctica
clínica i docència. Cal impulsar la pràctica basada en l’evidència ja des de la formació
universitària de base del futur fisioterapeuta. L’avaluació dels resultats de la pràctica
assistencial mitjançant un disseny científic pot ajudar a millorar l’eficiència de les nostres
intervencions i un major impacte social.
Un altre element és la divulgació de la recerca en fisioteràpia; s’ha fet bona feina durant la
pandèmia per part del col·lectiu i la fisioteràpia s’ha visibilitzat i posicionat en un lloc important en l’àmbit sanitari. La pandèmia també ha impulsat noves oportunitats de recerca
que es poden aprofitar, com ara l’increment de l’ús de les tecnologies de la salut. També
hem tenir més massa crítica de recerca, augmentant el nombre de doctors, per exemple.
Això podria ajudar a assolir l’objectiu de tenir un major impacte en el teixit empresarial,
amb una transferència de coneixement que desemboqui en projectes importants per a la
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societat. En l’àmbit anglosaxó aquesta transferència entre l’àmbit acadèmic i no acadèmic
està més integrada i aquí hem d’avançar molt encara.
On hi ha més recerca actualment és en rehabilitació i en l’àmbit musculoesquelètic. Es
pot avançar molt més en temes com la prevenció, les cures pal·liatives, la fisioteràpia comunitària, la salut pública, etc.
Aquest any ha estat marcat per la pandèmia, ha afectat a la seva tasca o al desenvolupament de projectes? De quina manera?
La meva percepció és que la pandèmia ha afectat, però l’impacte ha estat molt variable
segons la naturalesa de cada projecte. S’han pogut activar estratègies passant accions
previstes del món presencial al món online, però d’altres han hagut de quedar inevitablement aturats per culpa de les circumstàncies. Per extreure una conclusió en positiu és
que hem pogut veure un canvi en els projectes presentats i, ara mateix, es pensa més en
l’àmbit de la tecnologia i hem vist propostes vinculades a la telerehabilitació i a la mateixa
problemàtica de la COVID. També ha estat una oportunitat per fer aflorar noves idees.
Quines dues recomanacions faria als fisioterapeutes que vulguin impulsar projectes
de recerca?

“S’HA DE SER
ACTIU EN
FORMACIÓ I
FER XARXA PER
PODER IMPULSAR
PROJECTES DE
RECERCA”

Aconsellaria ser molt actiu en la formació en recerca i també fer xarxa, impulsant el
networking, col·laborant amb grups de recerca, etc.
Què es pot fer per seguir millorant en aquest àmbit?
Des del Col·legi hem de seguir donant i ampliant el suport al col·legiat que vulgui realitzar
recerca i els ajuts econòmics a la recerca. També, per exemple, és interessant crear espais
com el Meet&Science, que poden catalitzar nous projectes i incrementar el networking. I,
per descomptat, seguir impulsant la formació en recerca. El Col·legi n’està fent una clara
aposta.

www.freepik.es
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El Col·legi destina
prop de 100.000 euros
a ajuts a la formació i
a la recerca en fisioteràpia
Amb l’objectiu d’incentivar el foment de la investigació mitjançant l’impuls
de la realització de projectes de recerca, així com de promoure la formació
postgraduada de tipus formació continuada, postgrau, màster no oficial i/o
màster oficial universitari, el Col·legi ha decidit destinar-hi prop de 100.000
euros a través de dues convocatòries d’ajuts.
En concret, es destinen 44.654,99 euros a la convocatòria pública d’ajuts
a la investigació en fisioteràpia, amb el següent desglossament:

17.706,69 euros per a la convocatòria de l’any 2021, corresponent a l’1%
del pressupost del CFC per a l’exercici 2021.

2
 6.948,30 euros, corresponents a la partida extraordinària destinada a
ajuts per a la recerca, provinent del romanent de l’exercici 2020, aprovada
a l’Assemblea General del 4 de juny de 2021.
Aquest 2021, els temes d’interès prioritari proposats pel Col·legi seran:
Fisioteràpia i exercici terapèutic
Fisioteràpia en geriatria

EL COL·LEGI
INCENTIVA
LA RECERCA I
PROMOU
LA FORMACIÓ
POSTGRADUADA

Oncologia
Atenció primària
COVID-19
D’altra banda, el pressupost que el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
destina als ajuts per a l’ampliació d’estudis de formació postgraduada és
de 53.508,34 euros, amb el següent desglossament:

2
 6.560.04 euros per a la convocatòria de l’any 2021, corresponent a l’1,5%
del pressupost del CFC per a l’exercici 2021.

2
 6.948,30 euros corresponents a la partida extraordinària destinada a
ajuts per a la formació, provinent del romanent de l’exercici 2020, aprovada a l’Assemblea General del 4 de juny de 2021.
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Meet&Science,
la nova aposta del Col·legi
TROBADES
CIENTÍFIQUES
INFORMALS
PER COMPARTIR
EXPERIÈNCIES I
CONTRIBUIR A
UNA FISIOTERÀPIA
MODERNA

E

l Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha posat en marxa un nou projecte, el
Meet&Science. Es tracta de trobades científiques informals i en forma de debat que

tenen com objecte d’interès diferents aspectes de la fisioteràpia i la ciència com a nexe
d’unió. Les trobades pretenen connectar fisioterapeutes i estudiants amb professionals
sanitaris de referència, des de clínics fins a investigadors i científics de diferents àmbits
d’actuació de la fisioteràpia.
L’objectiu de les sessions és oferir un ambient de debat distès i obert que permeti contrastar opinions i compartir experiències, tot plegat amb el propòsit clar d’incentivar el
pensament crític, acostar la retòrica acadèmica a la realitat clínica, actualitzar els coneixements sobre els temes debatuts, contribuir a una fisioteràpia moderna i basada en
l’evidència científica més recent i la creació de networking entre diferents professionals.
Actualment, a causa de les restriccions relacionades amb la COVID-19, les trobades es
realitzaran en format digital amb retransmissió en directe. En un futur, la intenció és ferles en espais agradables i relaxants, que contribueixin a estimular el pensament crític,
com bars, galeries d’art, pop-up stores, etc.
La primera sessió, que va comptar amb Cristina Arjonilla i Roy la Touche com a ponents,
va tenir lloc el passat 28 de setembre i va tenir molt bona acollida, atès que s’hi van inscriure prop de 100 col·legiades i col·legiats que, en un ambient molt distès, van debatre
sobre l’abordatge i l’educació en el dolor.
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La fisioteràpia alleuja el dolor
dels pacients amb hemofília

L’

hemofília és una malaltia considerada rara i que afecta unes 3.000 persones a tot
Espanya. Com a malaltia congènita, amb una incidència baixa, afecta només els

homes. Es caracteritza per una alteració de la coagulació de la sang a causa de la manca
de proteïnes coagulants suficients. Els petits talls no solen ser un gran problema, però el
sagnat profund dins del cos, especialment als genolls, turmells i colzes, condueix a una
menor mobilitat i, per tant, afebleixen i atrofien la musculatura de qui la pateix. Les lesions
més freqüents són: hemartrosi, sinovitis, hematomes musculars i artropaties hemofíliques.
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya recomana activar, per als malalts d’hemofília,
un tractament de fisioteràpia, que millora la condició física, la mobilitat i alleuja el dolor
en pacients amb aquesta malaltia rara, crònica i hereditària. El tractament de fisioteràpia
és molt important per prevenir i tractar les seqüeles musculoesquelètiques.
Mitjançant els tractaments s’afavoreix l’eliminació de l’hematoma, la reabsorció
de la sang i s’actua sobre el procés inflamatori.
La fisioteràpia utilitza, amb aquests pacients, eines com l’exercici terapèutic prescrit segons la condició física del pacient per adaptar-lo a les seves
necessitats específiques i sempre tenint en compte el tractament
farmacològic imposat per l’hematòleg. Entre d’altres pràctiques aconsellables destaquen la cinesiteràpia, la termoteràpia, l’electroteràpia,
la magnetoteràpia, la teràpia làser, la hidroteràpia i l’ecografia, sense
oblidar el paper protagonista que també hi juga, en aquests casos,
l’educació de pacients i familiars.
El tractament amb fisioteràpia aconsegueix finalment alleujar el dolor
i els trastorns sensorials, ajudar en la reabsorció hemorràgica i en el procés inflamatori,
aconseguir una condició física adequada i prevenir i tractar les lesions i seqüeles que
es puguin patir.
En definitiva, la figura del fisioterapeuta ajuda a millorar la qualitat de vida del
pacient amb hemofília, promovent una vida més activa, així com la prevenció
i maneig de les complicacions musculars i articulars que solen acompanyar
aquesta malaltia. Fins ara, no era costum pensar en fisioteràpia en el tractament dels malalts d’hemofília però cada cop més professionals sanitaris
entenen l’efecte positiu que té per als seus pacients. I les associacions de
malalts també estan divulgant cada cop més aquests beneficis.

Il·lustracions: teprefierocomoamigo.com
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QUI ÉS QUI?

Gemma
Calaf
MEMBRE DE
LA COMISSIÓ
D’ONCO-HEMATOLOGIA
I CURES PAL·LIATIVES

QUI SOC?
Hola!!! Soc la Gemma Calaf Valls, nascuda a Barcelona l’any 1973, en una família
de pare, mare i un germà més gran. Suposo que pel tarannà d’aquesta família,
sempre m’ha mogut ajudar la gent i m’imagino que aquest va ser un dels motius
pels quals vaig decidir estudiar fisioteràpia. La meva vinculació amb el món de
l’esport (practicava gimnàstica artística) també m’hi va empènyer.
Curiosament, mai m’he dedicat al camp de la fisioteràpia esportiva. Va ser al 1994
en les darreres pràctiques, que vaig conèixer el món hospitalari, concretament
el pediàtric. Hi he seguit vinculada des d’aleshores. Aquell mateix any em vaig
diplomar i vaig iniciar la meva vida laboral com a fisioterapeuta al Servei de Rehabilitació i Medicina Física de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on he
anat creixent com a fisioterapeuta i com a persona.
L’hospital m’ha permès desenvolupar els diferents coneixements que he anat
aprenent gràcies a postgraus, cursos de formació continuada realitzats al llarg
dels anys, estades clíniques en diferents hospitals de l’estranger i l’experiència
del dia a dia.
Em considero una fisioterapeuta molt clínica i, sent conscient de la importància
de la investigació per evolucionar en la professió, també vull reivindicar la vessant
clínica i creativa de la nostra feina, que aporta moltíssima informació i alhora ens
permet evolucionar i millorar.
Un contratemps de salut em va fer dubtar sobre la meva continuïtat en el camp
de la fisioteràpia, i vaig decidir estudiar Treball Social. Em vaig diplomar l’any
2003 per la Universitat de Barcelona. Malgrat els entrebancs físics, mai vaig sentir la necessitat de canviar de professió, però estic convençuda de què aquests
estudis m’han aportat una vessant encara més social a la nostra feina. De fet,
considero que és molt important la relació que s’estableix entre el pacient, la
seva família i nosaltres els terapeutes, ja que aquest és un factor molt valuós per
a la bona recuperació.
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Soc mare de dos nanos maquíssims, en Lluc i en Joan, que em mantenen activa en
tot moment i els quals són font d’inspiració i creixement. M’encanta transmetre’ls
el valor de les relacions humanes i de la natura, apropant-los a la meva passió pel
mar i per certes activitats aquàtiques, com el món de la vela.
QUÈ FAIG?
Actualment treballo al Servei de RHB de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Al llarg dels anys que fa que hi treballo he tractat diferents pacients afectats de

“ELS DARRERS
15 ANYS ELS
HE DEDICAT
AL PACIENT
ONCOLÒGIC
PEDIÀTRIC”

patologies i afeccions pediàtriques, com les torticolis musculars congènites, paràlisi
braquial obstètrica, amputacions, malalties neuromusculars, dany cerebral adquirit,
patologia respiratòria, disfuncions vesico-uretrals, etc. En els darrers 15 anys he dedicat la major part de la meva jornada laboral al pacient oncològic pediàtric. Vaig
començar tractant exclusivament els pacients que, pel seu procés oncològic, tenien
afectació de la funció i a dia d’avui tracto tots aquells nens i nenes diagnosticats
de qualsevol tipus de càncer que requereixin d’un tractament d’alta intensitat. Treballant des de la prevenció dels efectes secundaris del tractament, preparant-los/
les per les cirurgies, fent-los un tractament postquirúrgic, facilitant-los la tornada
a la vida escolar, social i esportiva, així com l’adaptació a la discapacitat, fins a
acompanyar-los en les fases de final de vida, per millorar l’autonomia i la qualitat
de vida de totes aquelles nenes i nens afectats i les seves famílies. Tot això gràcies
a formar part del gran equip interdisciplinari que treballem amb aquests pacients.
Dins l’hospital també desenvolupo la tasca de coordinació i tutoria dels estudiants
de fisioteràpia que realitzen les seves estades clíniques al nostre servei.
Fora de l’hospital participo en la rehabilitació del pacient amputat, sobretot en la
fase de reeducació de la marxa. És una tasca apassionant facilitar l’aprenentatge i
l’ús de la pròtesi a persones amputades per millorar la seva deambulació i la seva
qualitat de vida.
Des de l’any 2017 formo part de la Comissió d’Onco-hematologia i Cures pal·liatives,
des d’on treballem per millorar i donar a conèixer aquesta part de la fisioteràpia.
El nostre desig és que la fisioteràpia oncològica arribi a tota la població que ho
necessita. Per assolir aquest objectiu crec que és necessari que puguem comptar
amb més fisioterapeutes preparats en aquest àmbit. I fer-ne difusió és un aspecte
clau per fer visible la necessitat real de dotar de més fisioterapeutes aquest camp.
QUÈ VULL FER?
Doncs m’agradaria seguir formant part dels grans equips humans en els quals
treballo i participo, per seguir millorant com a fisioterapeuta i com a persona en
totes les vessants de la vida.
Seguir formant-me com ho he fet fins ara.
Seguir creant nous programes de tractament i activitats terapèutiques i ludicoesportives per als nostres pacients, que els facilitin la seva rehabilitació d’una
forma més amena. I facilitar que els processos de tractament pels quals passen els
nostres pacients els afectin el mínim possible en el seu dia a dia.
Seguir gaudint de la família, amics, del temps lliure, del mar i, per què no, deixar
que la vida em porti cap el rumb que em sigui propici!
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SCBF

XVI
CONGRÉS DE
FISIOTERÀPIA
20 DE NOVEMBRE DE 2021

El Congrés serà, un

PROGRAMA

any més, un important
punt de trobada i debat
dels professionals de la
fisioteràpia de Catalunya,
on es promourà la
fisioteràpia basada en
l’evidència.
Recordar-vos que, pel fet
de ser en línia, els inscrits
podran seguir al web del
Congrés tant les diferents
ponències com els pòsters
i les comunicacions
presentades.

9.00-9.15h INAUGURACIÓ
TAULA I
Moderador: Sr. Pau Farres
9.30-9.55h Pilates en dolor inespecífic de columna
Sra. Andrea Fuente: 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
Moderadora: Dra. 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: Professora titular de la Universidad de Alcalá. Coordinadora
del Grup de Recerca “Fisioterapia en los Procesos de Salud de la Mujer
(FPSM)”.
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11.25-11.50h Exercici terapèutic en el limfedema derivat dels tractaments del

COMITÈ ORGANITZADOR

càncer de mama. Indicació o contraindicació?

Sra. Eva Blazquez

Dra. Virginia Prieto: Grup FPSM, Universidad Alcalá. Responsable Unitat

Sra. Elena Montiel

Fisioteràpia de l’AECC, Madrid

Dra. Almudena Medina

11.50-12.10h Discussió

Sr. Pere Palmada
Sr. Joan Ars

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. Sara Ortega: TO al Centre Europeu de Neurociència. Especialitzada en

Sra. Judit Armas
Sra. Yaiza Calderón
Sr. Carlos A. Zárate
COMITÈ CIENTÍFIC
Sra. Elena Montiel
Dra. Almudena Medina
Sr. Pere Palmada
Sra. Cristina Torres

neurorehabilitació i noves tecnologies
13.00-13.20h Discussió
13.20-14.00h COMUNICACIONS LLIURES
14.00-15.00h PAUSA-DINAR
TAULA IV
Moderador: Sr. Jordi Fabra: Fisioterapeuta expert en genoll,
isquiotibials, bruxisme. Tecarteràpia. Neuromodulació. Acupuntura.
PNI
15.00-15.25h Abordatge en fisioteràpia de les principals lesions
en el pàdel
Sra. Blanca Bernal: PT. MSPT. Experta en esports de raqueta.
Directora de Mobility Clinic
15.25-15.50h Abordatge neurofuncional al pacient de
CrossTraining
Sr. Gerard Berenguer: Fisioterapeuta i osteòpata. Especialitzat
en ecografia i fisioteràpia intensiva integrativa.
CEO de FisioCross
15.50-16.10h Discussió
16.10-16.40h CLOENDA I PREMIS

www.freepik.es
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