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OPINIÓ

aig un dia a la setmana a un Centre d’Atenció Primària per una intervenció 

en fragilitat en les persones grans que viuen en la comunitat, i, sabeu el 

que més escolto dels companys de consulta? Per què no tenim un fisioterapeuta 

amb nosaltres cada dia? Ells ho tenen molt clar, la fisioteràpia ha d’estar present 

a l’Atenció Primària, som cost-eficaços, s’ha demostrat a tots els nivells i ara, més 

que mai, podríem ajudar a reduir esperes a urgències i consultes, atenent malalties 

d’alta prevalença i baixa complexitat, disminuint la càrrega assistencial als nostres 

companys i garantint la satisfacció de l’usuari en un àmbit assistencial que està 

demanant ajuda desesperadament.

 

Aquesta situació, que s’ha posat de manifest amb la pandèmia, es pot traslladar 

a tots els nivells assistencials, hem estat indispensables en la lluita contra la covid, 

tant en la fase aguda, subaguda, de convalescència i ara, amb la covid persistent. 

Cal que les persones que tenen la capacitat de decisió actuïn; ja ens han escoltat, 

portem molt temps defensant, promovent i demostrant qui som, què fem i com 

n’és d’indispensable un fisioterapeuta a l’equip d’atenció.

Però és necessària una reflexió profunda, cal ser exigent amb la pròpia professió i 

amb el conjunt del sistema, perquè es tracta de guanyar una carrera de llarga dis-

tància per a la qual és indispensable que remem tots junts en la mateixa direcció. 

Hem de tenir una veu única, ferma i actuar amb determinació. Explicant molt bé, 

en tot moment, què som i què volem ser. Així assolirem els nostres objectius, però 

també millorarem la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Ho aconseguirem? Ho 

aconseguirem!

 

En aquest camí, que serà llarg, hem de parlar, establir ponts amb la resta de pro-

fessions sanitàries com els que ja estem construint, perquè el que volem és un 

millor sistema per al conjunt de la ciutadania que és, en definitiva, la nostra raó de 

ser com a fisioterapeutes. Amb aquesta manera de fer estic convençut que serem 

més forts i les nostres reivindicacions seran escoltades.

Amb tot això, què faràs al mes de maig? Concretament, el 27 i el 28? Ja el tenim 

aquí, el II Congrés Internacional de Fisioteràpia #FTP22. Heu vist ja els noms dels 

ponents? Quant coneixement junt, quanta experiència, quanta informació... serà 

difícil escollir: geriatria, NME, respiratori, oncologia, covid; 11 sales simultànies, 2.000 

fisioterapeutes... Tenim moltes ganes de gaudir-ne junts, de parlar, de debatre, 

ens ho mereixem després de tot el que hem passat, del que hem lluitat i del que 

estem lluitant.

V

LA FISIOTERÀPIA HA D’ESTAR 
PRESENT A TOTS ELS CAPs

Luis Soto
Vicetresorer de la 
Junta de Govern 
del CFC
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ACTUALITAT

UN ANY CLAU 
PER A LA 
FISIOTERÀPIA

2022,
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quest any 2022 també tenim la gran il·lusió de poder organitzar 

l’FTP’22, el Congrés Internacional de Fisioteràpia que, pel context 

pandèmic, hem hagut d’ajornar, però que ara ja té dates per al 27 i 28 de maig 

i que serà una trobada ineludible per a tots els professionals de la fisioteràpia. 

La pandèmia no ha fet més que demostrar encara més el que sempre ha de-

fensat el col·lectiu de fisioterapeutes respecte de la necessitat d’incorporar la 

fisioteràpia com un eix clau del sistema de salut. Durant aquests llargs dos anys 

hem pogut comprovar com la fisioteràpia ha estat cabdal en aquells hospitals 

on s’ha incorporat als equips multidisciplinaris a l’UCI. Hi ha hagut evidència 

científica sobre la seva capacitat per escurçar els ingressos i per millorar la 

qualitat de vida de les persones que han patit covid d’una manera greu.   

Entre les conseqüències de la pandèmia està la redefinició estratègica del sistema 

de salut perquè s’ha posat de manifest que cal reforçar l’assistència, especialment 

en primària, per tal de poder també rebaixar la tensió sobre el propi sistema i per 

tal d’oferir una resposta al ciutadà a l’alçada del què necessita i demanda. La pan-

dèmia i les seqüeles de la covid persistent fan encara més necessari aquest reforç 

dels serveis de fisioteràpia.

 

Un exemple d’aquests canvis necessaris el vam tenir durant la 10a Jornada de 

Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, l’àmbit on més fisioterapeutes desenvo-

lupen la seva tasca en els diferents espais del sistema de salut. Actualment, s’es-

tima que el 80% de consultes mèdiques generals es fan per queixes de dolor 

i aproximadament un 30% pateixen dolor persistent. El dolor crònic, aquell 

que dura més de tres mesos, afecta el 23% de la població adulta catalana 

i augmenta en els grups de més edat. S’estima que el cost econòmic que 

suposa el dolor persistent a Espanya és del 2,5% del PIB, aproximadament 

uns 16.000 milions d’euros. 

En aquest sentit, cal destacar com un dels grans objectius d’aquest 2022 la 

reivindicació de la fisioteràpia i el seu paper en el sistema de salut. El con-

junt del sistema ha de tenir una concepció multidisciplinària en l’abordatge 

del dolor que permeti la derivació directa del pacient cap a la fisioteràpia. És 

el que necessita una gran part de la ciutadania. La fisioteràpia és una eina que 

combat el dolor i millora la qualitat de vida dels ciutadans, però també una eina 

d’estalvi per al sistema de salut. De la mateixa manera que a França s’ha començat 

un projecte pilot de derivació directa, el Col·legi espera que les administracions 

del nostre país també donin passos en aquesta direcció. 

A

La fisioteràpia enfoca aquest any 2022 amb la ferma voluntat 
d’esdevenir un actor clau en el conjunt del sistema de salut. 
Després de gairebé dos anys de pandèmia, les dificultats 
viscudes han demostrat que totes les professions 
sanitàries són un dels grans pilars de l’estat del benestar. 
En aquest sentit, la fisioteràpia vol augmentar el seu 
paper, sent protagonista allà on és més necessària. 

A dalt: Jordi Vilaró - FTP18
A baix: Shirley Sahrmann - FTP18
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l govern francès va promoure recentment un projecte pilot per implementar 
la derivació directa a fisioteràpia en atenció primària. Va ser una reivindicació 

històrica del Consell Nacional de Fisioterapeutes de França. Com vau aconseguir 
finalment posar en marxa el projecte?
Fa uns quants anys que ens reunim amb els diputats i senadors que tenen respon-

sabilitat en matèria de salut. A més, amb cada canvi de govern i de presidència de 

la República, elaborem un document per donar a conèixer la professió i les nostres 

peticions. Presentem aquest document a les reunions, primer als candidats presi-

dencials i, posteriorment, als parlamentaris quan són elegits. També seguim l’agenda 

parlamentària i sempre proposem canvis a les lleis de salut per aconseguir que la 

fisioteràpia evolucioni. Treballem amb el Ministeri de Salut i ens reunim sistemàtica-

ment amb els assessors del ministre i els informem de les nostres peticions. I també 

donem suport des de les xarxes socials, per donar més visibilitat a les necessitats 

de la professió.

Al nou projecte de llei hem demanat l’accés directe a la fisioteràpia i nosaltres 

mateixos hem proposat una redacció del text a la que han donat suport diversos 

diputats i que es va presentar a l’assessor del ministre.

E

Pascale Mathieu
Presidenta del Consell Nacional de 
l’Ordre de Fisioterapeutes de França

“La fisioteràpia 
no és una càrrega 
per a les finances 
públiques, sinó 
una inversió”

El passat mes de desembre, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va 
convidar la presidenta de l’Ordre francesa a la 10a Jornada de Fisioteràpia 
Neuromusculoesquelètica i a la Nit de la Fisioteràpia. Aprofitant la seva 
presència a Catalunya, vam conversar amb ella sobre els aspectes més 
destacats de la professió a França, on s’ha engegat un programa pilot per a 
l’atenció primària que genera moltes expectatives i il·lusions al conjunt dels 
fisioterapeutes francesos i europeus. 

Entrevista a 
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Quines són les característiques del projecte? Què implica això?
És un projecte pilot per oferir la possibilitat de consultar un fisioterapeuta sense 

recepta mèdica. El projecte començarà a sis departaments francesos, que es tria-

ran ben aviat. La condició és que els fisioterapeutes exerceixin dins una estructura 

coordinada i enviïn sistemàticament un informe al metge del pacient que han vist 

directament.

Parlem també de la situació de la professió a França. Quina és l’estratègia del 
Consell Nacional i els desafiaments que veu per a la professió en els propers anys?
Volem generalitzar l’accés directe incondicional a tot el país amb formació addi-

cional si cal. També volem ampliar la llista de productes que podem prescriure: 

baixes mèdiques, proves per  la imatge, analgèsics, antiinflamatoris, inhibidors 

de la bomba de protons, fèrules, ortesis, equipament. També volem treballar en 

pràctiques avançades amb fisioterapeutes que tindran habilitats addicionals. Per 

exemple, podrien fer proves de funció respiratòria i interpretar-les o bé valoracions 

urodinàmiques i interpretar-les.

Com vau afrontar la difícil situació provocada per la pandèmia? Quines prioritats 
i quina és la situació avui a França?
Treballem de manera molt estreta amb les autoritats. Hem informat mitjançant correus 

electrònics, butlletins i actualitzacions de la pàgina web per explicar els protocols 

de salut als professionals. Hem aconseguit la teleassistència de fisioterapeutes, la 

dotació de mascaretes gratuïtes, i la possibilitat de fer testos i de vacunar.

Als hospitals francesos, quin és el paper i la penetració de la fisioteràpia? Treballa 
habitualment amb equips multidisciplinaris?
Malauradament, a causa de la insuficiència dels salaris, cada cop hi ha menys fisio-

terapeutes assalariats. Estem intentant treballar en aquest tema amb les autoritats 

per millorar l’atractiu i la qualitat de vida laboral dels professionals assalariats. 

Actualment, cada cop són més els fisioterapeutes que treballen en centres 

sanitaris multidisciplinaris, en un exercici coordinat. És molt interessant 

posar en marxa projectes centrats en les necessitats dels pacients.

Va assistir recentment a la 10a Jornada de Fisioteràpia Neuromuscu-
loesquelètica organitzada pel Col·legi Fisioterapeutes de Catalunya. 
Quina és la seva percepció de la situació de la professió a Catalunya?
Vaig descobrir que hi havia molts fisioterapeutes i que estaven molt 

interessats en el procés científic. És molt important veure els profes-

sionals formant-se, amb ganes de millorar les seves pràctiques. Una 

professió dinàmica i innovadora ha d’avançar, no es pot quedar quieta.

Com creu que la professió podria guanyar visibilitat i fer front als reptes 
que ens esperen?
Cal fer comprendre als poders públics que la reeducació i la rehabilitació no són 

una càrrega per a les finances públiques, sinó una inversió. Oferir fisioteràpia als 

nostres conciutadans millora les seves vides, els manté en bon estat de salut, limita 

els efectes de l’envelliment, preveu els trastorns musculoesquelètics i, en darrera 

instància, els permet estalviar diners.

“VOLEM 
GENERALITZAR 
L’ACCÉS DIRECTE 
INCONDICIONAL 
A TOT EL PAÍS 
AMB FORMACIÓ 
ADDICIONAL 
SI CAL”
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n tot cas, el programa, que es pot consultar a http://www.ftp22.cat/ca/, ser-

virà per gaudir durant dos dies de les millors veus del món de la fisioteràpia, 

nacional i internacional. En aquests moments ja es pot confirmar la presència de 

prestigiosos fisioterapeutes d’arreu del món com Michael Shacklock (del qual pots 

llegir una entrevista en aquest mateix número), Alejandro Luque, Kari Bø, Jordi Vilaró, 

Jo Nijs, Cristina Roldán, Ben Cormack, Susan L. Whitney, Antonio Cuesta-Vargas, 

Dawn Skelton, Ana Lista-Paz o Ewa Roos.  

En números absoluts, el Congrés comptarà amb la participació d’aproximadament 

70 ponents dels diferents àmbits de la fisioteràpia: neuromusculoesquelètic, pedià-

tric, geriàtric, respiratori, neurològic, esportiu, sòl pelvià, activitat física terapèutica, 

etc. També hi ha previst una sèrie d’activitats en paral·lel a la celebració del propi 

Congrés per tal d’apropar la fisioteràpia al conjunt de la ciutadania d’una forma 

amena i divulgativa. 

Hi haurà, també, una sala d’activitat física amb diferents propostes per part de 

companyes i companys fisioterapeutes, i un espai per a una fira comercial amb 

diversos estands per a marques proveïdores de material, empreses de formació 

i innovació. 

I també hi inclourem actes lúdics! Més que mai, mereixem retrobar-nos, tornar-nos 

a veure les cares i celebrar que la fisioteràpia és molt viva i més present que mai 

a la societat. I és que tenim un futur esperançador.

En aquests moments les inscripcions al Congrés estan obertes. Reserva la teva 

plaça, una ocasió única durant l’any 2022 per compartir dos dies seguits amb 

professionals de la fisioteràpia, establir vincles i sinergies.

E

http://www.ftp22.cat/ca/inscripcions

NO ET PERDIS

L’FTP22  

FISIOTERAPEUTA
COL·LEGIAT AL 
CFC

FISIOTERAPEUTA
COL·LEGIAT FORA 
DE CATALUNYA

FISIOTERAPEUTA
NO COL·LEGIAT

ESTUDIANT DE 
FISIOTERÀPIA
UNIVERSITAT DE 
CATALUNYA

ESTUDIANT DE 
FISIOTERÀPIA
UNIVERSITAT 
DE FORA DE 
CATALUNYA

PREU TOTS 
ELS DIES 50,00€ 200,00€ 300,00€ 50,00€ 300,00€

PREU UN DIA 30,00€ 150,00€ 120,00€ 30,00€ 180,00€

Un dels grans reptes per 
al Col·legi aquest any és 
l’organització del II Congrés 
Internacional de Fisioteràpia 
(FTP22), que tindrà lloc 
al Centre de Convencions 
Internacional de Barcelona 
(CCIB - Fòrum) els dies 27 i 
28 de maig de 2022. Serà la 
segona edició d’un congrés 
que, malgrat estar pensat per 
tenir una periodicitat biennal, 
ha patit les conseqüències 
de la pandèmia que han fet 
revisar les seves dates de 
celebració. 
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Michael 
Shacklock
Ponent de l’FTP’22

“M’agrada molt 
l’alt rendiment, 
perquè després 
podem aplicar el 
nou coneixement 
a tots els 
pacients”

Entrevista a 

ichael Shacklock té 35 anys d’experiència en el tractament de pacients i és 

reconegut com a líder internacional en el diagnòstic i tractament de trastorns 

musculoesquelètics amb aspecte neuronal. El seu interès més valorat és com sintetitzar 

ciència i pràctica clínica mitjançant l’evidència i el raonament. Shacklock va rebre la 

seva titulació de postgrau a l’Escola de Fisioteràpia d’Auckland, Nova Zelanda, l’any 

1980. Ha treballat en hospitals públics a les àrees de medicina, cirurgia, pediatria, 

ortopèdia, geriatria, cures intensives i cremats a Nova Zelanda abans de treballar 

en pràctiques privades, tractant lesions espinals i esportives.

El 1985 es va traslladar a Adelaida, Austràlia, treballant al Royal Adelaide Hospital 

i a consultoris privats al voltant d’Adelaida. Va completar un Diploma de Postgrau 

en Teràpia Manipulativa Avançada el 1989 i posteriorment un màster a la Universitat 

d’Austràlia Meridional, el 1993.

Ha estat premiat com a Fellow de l’Associació Australiana de Fisioteràpia per la 

seva monografia i best seller internacional, Clinical Neurodynamics, Elsevier, Oxford, 

2005. A més del seu llibre de neurodinàmica, ha publicat dos llibres més, Moving 

in on Pain (Elsevier) i Biomechanics of the Nervous System: Breig Revisited. També 

M

Dintre de l’extens programa que s’oferirà al II Congrés Internacional de 
Fisioteràpia FTP’22, Michael Shacklock serà un dels ponents més destacats 
per la seva experiència i prestigi internacional. Ell és el protagonista 
d’aquesta entrevista en què dona la seva visió sobre el present i el futur de la 
fisioteràpia. 
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ha estat membre del Consell Assessor Internacional de la revista Musculoskeletal 

Theory and Practice (anteriorment Manual Therapy), Regne Unit, i és editor associat 

de la Journal of Manual and Manipulative Therapy, EUA. 

La seva llarga trajectòria en l’àmbit clínic li ha permès acumular experiència i 
coneixements. Quina és la seva visió global del moment actual de la teràpia física?
La meva visió global és que hi ha opinions divergents i contradictòries sobre 

les causes i els millors tractaments dels trastorns del dolor musculoesquelètic. 

Aquests estan influenciats per l’opinió i les xarxes socials en lloc d’una comprensió 

àmplia i profunda de la investigació i les habilitats per determinar el tractament. 

La investigació ha d’influir en les nostres decisions, però no ha de determinar com 

tractem a cada pacient perquè tots els nostres pacients són complexos i, en certa 

manera, són únics. 

Pels seus coneixements i visió àmplia, el metge és la millor persona per decidir 

si un estudi de recerca és rellevant per al pacient i, en ocasions, el metge s’ha 

de sentir lliure de concloure que molts estudis no proven el que experimen-

tem clínicament. Una part clau, i sovint descuidada, de la “pràctica basada 

en l’evidència” és incloure característiques específiques del pacient en 

lloc de l’ús d’un PDF.  Amb tanta informació disponible, i tanta  retòrica, 

els metges tenen massa dubtes per prendre decisions clíniques, i estan 

perdent la confiança en les seves observacions i instints creatius.

El seu treball en fisioteràpia és conegut pel seu rigor a l’hora d’equilibrar 
la ciència i la pràctica clínica a través de l’evidència i el raonament. 
Com definiria el seu treball i la seva visió de la fisioteràpia?

Espero haver contribuït a fomentar les connexions entre la ciència i la 

pràctica clínica perquè aquestes són els pilars de l’atenció sanitària. Hi ha 

una tendència dels terapeutes a emfasitzar-ne una o l’altra, però els veig 

integrats i us agraeixo i agraeixo les vostres observacions del meu treball.

M’agradaria que la fisioteràpia apostés més que mai per un diàleg més lògic i dis-

ciplinat entre totes dues (ciència i clínica). De vegades la ciència i la clínica 

han estat enemigues, però s’han de donar la mà i fer-se amigues perquè 

totes dues es necessiten mútuament i és molt millor per als nostres 

pacients. De vegades oblidem que el nostre compromís és amb 

els nostres pacients.

El tractament que ha encunyat és la coneguda Neurodinàmica 
Clínica. Com definiria la neurodinàmica i quines aplicacions 
aporta al desenvolupament de tractaments fisioterapèutics?
Defineixo la neurodinàmica clínica com un sistema de diag-

nòstic i tractament per a un cert tipus de problema clínic: el 

dolor nerviós relacionat amb el moviment, un problema comú i 

debilitant en la societat. Aquest sistema integra la funció muscu-

loesquelètica perquè molts trastorns neurodinàmics provenen del 

sistema musculoesquelètic. Algunes persones han tractat el sistema 

nerviós de manera aïllada, però la gent no es mou d’aquesta manera, 

ACTUALITAT

“DEFINEIXO LA 
NEURODINÀMICA 
CLÍNICA COM 
UN SISTEMA DE 
DIAGNÒSTIC I 
TRACTAMENT PER 
A UN CERT TIPUS 
DE PROBLEMA 
CLÍNIC”
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està tot integrat. Per tant, un aspecte clau està relacionat amb el moviment, en 

com podríem canviar la neurodinàmica a través del sistema musculoesquelètic 

i viceversa. El tractament pot ser la mobilització neuronal, o canviar la forma 

en què el pacient es mou per independitzar-se. La clau és desenvolupar les 

habilitats per determinar els mecanismes. Si canviem els mecanismes adequats 

en el pacient adequat, de la manera correcta, sempre ajudarem el pacient.

En quines malalties creu que és més eficaç el seu mètode?
Crec que la neurodinàmica clínica és més indicada per a les persones amb do-

lor nerviós relacionat amb el moviment. Això pot ocórrer en molts diagnòstics 

(radiculopatia, neuropatia, irritació nerviosa), però la part important és deter-

minar si el pacient té un aspecte neurodinàmic. D’aquesta manera, les proves 

estan dissenyades per incloure o excloure la neurodinàmica sense afavorir un 

diagnòstic. En realitat, és millor excloure la neurodinàmica (sempre que sigui 

precisa) perquè el tractament es pugui dirigir a mecanismes més rellevants, 

però algunes persones tenen trastorns neurodinàmics i aquests necessiten 

tractament.

Vostè ha tractat multitud d’esportistes i ha col·laborat en clubs llegendaris 
com els Chicago Bulls en bàsquet o el Liverpool FC en futbol. Com descriuria 
el seu treball en el camp de l’alt rendiment esportiu? Què recomanaria a un 
fisioterapeuta que vulgui treballar en aquesta àrea?
Aquest és un aspecte important de la fisioteràpia perquè es percep que sim-

bolitza el glamur i l’èxit. M’agrada molt l’alt rendiment, però, per a mi, el més 

important és que estem ajudant la gent, sense importar el seu nivell d’èxit, 

riquesa o fama. També és important que ajudem la persona que necessita 

aixecar-se d’una cadira perquè pugui viure a casa amb la seva família.  Un dels 

avantatges de tractar els esportistes d’elit és que podem aprendre molt sobre 

l’optimització. A continuació, podem aplicar aquests principis a d’altres pacients. 

És com un nou component per a un cotxe ràpid. Amb el desenvolupament, 

sovint s’acaba aplicant als cotxes més comuns i tothom se’n pot beneficiar. 

Així que l’alt rendiment també és una experiència d’aprenentatge per a mi.

En els propers anys, quina creu que serà l’evolució de la fisioteràpia en 
l’àmbit esportiu?
Crec que els fisioterapeutes s’involucraran més en tècniques i estratègies 

d’entrenament. Tenim un recorregut fet en modalitats elèctriques, moviment i 

teràpia manual, però ens involucrarem més en l’entrenament i l’exercici.

Quin tipus de presentació podran presenciar els professionals assistents 
al Congrés FTP al maig de 2022 a Barcelona? En què se centrarà la seva 
participació?
Primer de tot, moltes gràcies per l’oportunitat de contribuir al vostre esdeveni-

ment en el qual estic desitjant participar-hi. Em centraré en la importància de 

la recerca; què té èxit i què falla en la pràctica clínica; la importància de l’àmbit 

clínic a l’hora de decidir com, quan, on i per què incloure o excloure estudis cien-

tífics a l’hora de considerar el pacient, i insistiré en què el clínic ha de continuar 

desenvolupant els seus instints creatius perquè així es resolen els problemes. 

COM A CONSELLS PER ALS 
TERAPEUTES INTERESSATS 
A ENTRAR EN L’ÀREA DEL 
RENDIMENT D’ELIT ELS DIRIA 
QUE:

 Aprèn tot el que puguis.

 Aplica-ho bé. 

  Tracta de treballar amb i 

aprendre de la gent de la 

indústria.

 Contribueix.

“M’AGRADARIA 
QUE LA 
FISIOTERÀPIA 
APOSTÉS MÉS 
QUE MAI PER UN 
DIÀLEG MÉS LÒGIC 
I DISCIPLINAT 
ENTRE CIÈNCIA I 
CLÍNICA”
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EL SÒL PELVIÀ NO ÉS “NOMÉS” COSA DE DONES

UN 20% DELS HOMES 
TENEN PROBLEMES DE SALUT 
VINCULATS AMB EL

SÒL PELVIÀ

David Sánchez, 
fisioterapeuta
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a campanya “12 mesos, 12 consells de salut”, que impulsa 

el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya juntament 

amb d’altres col·legis professionals de la resta de l’estat, centra 

l’atenció cada mes en un tema diferent. Al mes de novembre 

es va explicar com els homes també poden tenir problemes 

vinculats amb el sòl pelvià, quelcom relacionat més habitualment 

amb la salut de les dones.

 

Dos de cada deu homes poden desenvolupar símptomes relacionats 

amb el sòl pelvià com incontinència urinària; dolor pelvià crònic; mal de 

testicles, penis o engonal; alteracions en la funció sexual; sensació d’ocupació 

del recte, i tot això sense processos quirúrgics previs.

El fisioterapeuta col·legiat David Sánchez, expert en aquest camp, recorda que “el 

perineu no té sexe. Cada vegada amb més freqüència els homes venen al centre 

per disfuncions perineals. Podem pensar que normalment hi ha lesions després de 

cirurgia prostàtica, però hi poden haver també altres causes. Per tant, el perineu 

masculí també es lesiona i la fisioteràpia acostuma a ser el millor tractament”.  

El sòl pelvià és el conjunt de músculs i lligaments que envolten la cavitat abdominal 

de la part inferior. Suporta tots els òrgans pelvians (bufeta i uretra, úter i vagina, 

i recte) i asseguren el seu funcionament normal. És dinàmic, s’adapta al nostre 

moviment, però sempre manté una tensió adequada que manté els òrgans dins 

de la pelvis. Quan el sòl pelvià es debilita, sorgeixen problemes que poden afectar 

el funcionament d’aquests òrgans. Aquestes situacions poden ser causades per 

debilitat o excés de to a la musculatura del sòl pelvià, fins i tot pot estar afectada 

alguna arrel nerviosa. No obstant això, problemes com la incontinència o la dis-

funció erèctil també es poden produir després d’un procés quirúrgic o tractament 

radioteràpic per un càncer de pròstata.

La fisioteràpia té diverses eines que poden ajudar els homes a disminuir i, fins i tot, 

a eliminar la simptomatologia millorant la qualitat de vida. Cal visitar el fisiotera-

peuta expert perquè pugui fer una valoració individualitzada, aclarir dubtes, oferir 

consells i proposar el tractament més adequat. 

Dos de cada deu homes poden desenvolupar 
incontinència urinària; dolor pelvià crònic; mal 
de testicles, penis o engonal; alteracions en la 
funció sexual o sensació d’ocupació del recte. 
Aquestes situacions poden ser causades per 
debilitat o excés de to a la musculatura del 
sòl pelvià i ho explicàvem al videoconsell de 
novembre.

L

EL PERINEU 
MASCULÍ TAMBÉ 
ES LESIONA I LA 
FISIOTERÀPIA 
ACOSTUMA A 
SER EL MILLOR 
TRACTAMENT

Accés al vídeo: 
https://www.pro.digimevo.com/
channelview/30/1_2oopks7o
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LA LLUITA 
CONTRA 
EL CÀNCER 
DES DE LA 
FISIOTERÀPIA

www.freepik.es



es del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya s’ha volgut reivindicar, apro-

fitant el Dia Mundial del Càncer, la importància de la professió en la millora 

de la qualitat de vida de les persones que han patit o pateixen aquesta malaltia. 

En un cas concret com el del càncer de mama, per exemple, les seqüeles físiques 

després d’una cirurgia encara són molt freqüents en les persones afectades. La 

intervenció d’un fisioterapeuta és fonamental en aquest procés, ja que intervé 

directament en adherències i retraccions en les cicatrius, contractures musculars, 

disminució de mobilitat i força, entre d’altres problemes sorgits com a conseqüència 

de la malaltia. En el cas del càncer de mama està demostrat que la rehabilitació és 

fonamental, ja que es calcula que fins el 47% de les persones que han patit un càncer 

de mama no tornen a treballar per les seqüeles que produeixen els tractaments.

MOLTS HOSPITALS ENCARA NO DISPOSEN D’UN FISIOTERAPEUTA 
ONCOLÒGIC
Patir un càncer altera totes les dimensions de la persona: a nivell físic i emocional, 

familiar, laboral i social, tant per la pròpia malaltia com pels efectes secundaris 

dels tractaments, que afecten la funcionalitat i la qualitat de vida dels pacients. 

Per això, des del Col·legi s’insisteix en la intervenció fisioterapèutica en totes les 

etapes de la malaltia, amb diferents objectius en cada moment.

Actualment no hi ha serveis de rehabilitació específica de fisioteràpia oncològica 

en tots els hospitals del país, només en els més grans. Això fa que les persones 

amb càncer es trobin amb dificultats per obtenir informació i, per tant, també per 

ser derivades al fisioterapeuta expert. 

Des de la Comissió d’Oncologia del Col·legi es reivindica la necessitat d’invertir més 

recursos per dotar les plantilles de fisioterapeutes experts. Com explica Ramon 

Aiguadé, degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya: “sabem que la fisio-

teràpia és molt necessària per a les persones amb càncer, i per això hem decidit 

donar suport de manera activa a aquelles que, per les circumstàncies actuals, no 

es poden permetre d’acudir a un professional. Som un col·lectiu solidari i volem 

aportar així el nostre gra de sorra per millorar la qualitat de vida de les persones.”

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

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

frontar a un context econòmic difícil. Per aquesta raó, el Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya i l’AECC – Catalunya contra el Càncer van signar un acord a finals 

de l’any 2020 per tal d’oferir tractaments de fisioteràpia a persones en situació 

de vulnerabilitat a Catalunya.
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D

El Dia Mundial del Càncer, celebrat el 4 de febrer, va posar de 
manifest, un cop més, que cal incorporar més fisioteràpia per oferir a 
les persones que el pateixen, o fins i tot que l’han superat, una millor 
qualitat de vida. Hores d’ara, encara massa hospitals no disposen de 
fisioteràpia oncològica. 

LA INTERVENCIÓ 
EN FISIOTERÀPIA 
ÉS CLAU PER A LA 
REHABILITACIÓ
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ls seus principals interessos de recerca són la simulació com a metodologia 

docent i els dissenys d’innovació educativa. És també membre del comitè 

científic de la Societat Espanyola de Simulació i Seguretat del Pacient (SESSEP). 

Així mateix, assisteix a l’ENPHE des de l’any 2012, ja sigui com a participant o fins 

i tot como facilitadora del grup de treball. Li encanta la innovació i el disseny en 

l’educació, i ha participat força en el desenvolupament de simulacions a diferents 

nivells. En la seva vida personal li apassiona la natura, el senderisme i la fotografia 

i li agrada molt passar temps amb la família (una de gran) i els amics, així com 

llegir i anar al cinema. 

Recentment ha estat nomenada presidenta de l’Assemblea General de l’ENPHE. 
Expliqui’ns una mica quina és la tasca de l’ENPHE a nivell europeu i quins són 
els seus eixos estratègics?
La European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) es consti-

tueix actualment com una organització formal que agrupa una part important de 

les institucions educatives superiors en fisioteràpia a nivell europeu. Inclou també 

membres associats que poden ser de fora de la UE. L’objectiu principal és vetllar 

per les bones pràctiques a nivell educatiu i professional, mitjançant la cocreació 

innovadora i la col·laboració activa entre les diferents parts i institucions. Durant 

els esdeveniments de l’organització, dos anuals, es promou un espai de discussió 

sobre temes d’interès tant per a la professió com per als programes educatius. 

Aquests aspectes es constitueixen com a elements estratègics inherents a la ma-

teixa: promoció de la qualitat, millora i innovació i cooperació en l’àmbit educatiu, 

sense deixar de banda la necessitat bidireccional que existeix entre el món de 

l’educació superior i el professional. No m’agradaria deixar-me un tret que crec 

E

Griselda 
González-
Caminal
Presidenta de l’Assemblea 
General de l’ENPHE

“La fisioteràpia viu un 
molt bon moment a nivell 
educatiu”
Nomenada recentment 
presidenta de l’Assemblea 
General de l’ENPHE, també 
és, actualment, coordinadora 
del programa de simulació 
d’estudis de medicina a 
CISARC Innovation for 
Simulation Center i professora 
del Departament de 
Fisioteràpia a la Universitat 
de Vic – Universitat Central 
de Catalunya (UVic-UCC), 
Campus Manresa. Ensenya 
principalment a 3r i 4t 
raonament clínic i salut/
ergonomia comunitària. 
També és membre del Grup 
de Recerca Interinstitucional 
en Innovació Educativa, 
Simulació i Seguretat del 
Pacient (GRInDoSSeP) 
d’aquesta universitat.

Entrevista a 
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que diferencia l’ENPHE d’altres organitzacions i és la inclusió dels estudiants com 

a agents clau en la seva estructura. Això permet captar molt bé les necessitats 

sentides d’aquells que estan en procés de formació a la vegada que genera un 

repte positiu per als docents. 

El seu recorregut professional ha estat lligat a l’entorn universitari. Quina és la 
seva valoració sobre l’educació universitària en fisioteràpia a Catalunya? Quins 
són els seus aspectes forts i on es podria millorar? 
Personalment crec que la fisioteràpia viu un molt bon moment a nivell educatiu, 

no només a Catalunya. Justament el fet de formar part de l’ENPHE i el poder 

compartir experiències entre institucions reforça la visió de què, tot i que cada 

país amb les seves variacions i matisos, sobretot per aspectes legals i/o de gestió 

del sistema de salut, el nivell competencial que s’ofereix és alt. Crec que aquesta 

valoració positiva també es veu en el coneixement de la població general sobre la 

professió i l’ús que les persones fan dels serveis que aquesta presta. Els aspectes a 

millorar crec que estan alineats també amb els canvis socials que van sobrevenint, 

però crec que una de les coses on encara tenim camí a recórrer és en garantir una 

atenció multiprofessional més ben integrada així com integrar d’una millor manera 

els aspectes relacionats amb la seguretat del pacient, molt present i integrada a la 

cultura professional d’altres àmbits en Ciències de la Salut.

El premi al Fisioterapeuta de l’Any que atorga el Col·legi va recaure en els fisio-
terapeutes docents per la seva tasca durant la pandèmia. Com s’ha adaptat la 
docència i que s’ha après durant la pandèmia per millorar els estudis?
La pandèmia ha suposat un repte tant per a la professió com per a l’educació. 

Les contingències, especialment en situació de crisi, obliguen, inevitablement, 

a introduir canvis. Alguns d’aquests són necessaris i d’altres, tot i que poden no 

ser-ho, acceleren i/o generen noves propostes professionals, com pot ser l’ús de la 

teleassistència, que si bé no és una eina nova, s’ha convertit en un recurs innego-

ciable en els moments més àlgids de la pandèmia i ha mostrat ser efectiu, fet que 

fa viable traslladar-ho en situació de normalitat. A nivell professional, molta gent 

va haver de transformar la seva pràctica clínica a un entorn virtual on no es podia 

“tocar” el pacient. Aquest nou entorn, molt desconegut per a una part important 

dels professionals, va fer palesa la necessitat de reforçar el component educatiu 

de la professió i adaptar les maneres de treballar.

En aquest sentit, com ho ha viscut vostè, personalment?
Sense cap mena de dubte diria que ho he viscut com una oportunitat per innovar. 

Segurament perquè m’agrada pensar que les coses sempre es poden millorar i 

que tenim moltes alternatives. La pandèmia ens ha donat la possibilitat de reinven-

tar-nos, oferir alternatives i potenciar l’ús d’altres maneres d’entendre, d’atendre 

i de desenvolupar el procés d’ensenyament-aprenentatge, que crec que és bidi-

reccional. Si bé la formació a distància, així com la teleassistència, m’han semblat 

molt potents, crec que s’ha de fer una lectura cautelosa i que s’han de tractar com 

una de les múltiples possibilitats que tenim. També percebo que s’ha evidenciat 

clarament que som “animals socials” que necessitem el contacte. Ara bé, sí que 

aquest nou entorn digital té uns avantatges i potencialitats, com pot ser l’accés a 

la salut en el teu marc cultural quan un pacient no és al seu país d’origen i/o poder 

“SI HAGUÉS 
D’APOSTAR PER 
ALGUN ASPECTE 
DE RECERCA EN 
EDUCACIÓ EN 
CONCRET, EM 
DECANTARIA PER 
LA COMPARACIÓ 
ENTRE 
METODOLOGIES 
DOCENTS I 
ESTRATÈGIES 
DOCENTS.”
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donar cobertura a poblacions més vulnerables que d’altra manera podrien tenir 

limitacions d’accedir a serveis de manera presencial. També la facilitat d’alguns 

pacients per parlar de determinats temes per la falsa seguretat de protecció que 

ofereix la pantalla. 

La recerca ha de ser un eix de futur de la professió, fins ara no prou desenvolu-
pada. Com pot impulsar la recerca l’ENPHE?
La recerca s’ha tornat, en els darrers anys, un eix central en la major part de profes-

sions. Crec que fins ara hi ha hagut molta recerca tàcita. Actualment s’està forma-

litzant aquest procés, fet que és, inevitablement, positiu. L’ENPHE té la recerca en 

el punt de mira. De fet, un dels grups de treball interns és el de recerca, sobretot 

entesa com a eina bàsica per als futurs professionals. La recerca així es constitueix 

com una eina tant educativa com professional. Per això l’organització promou, 

durant els seus congressos, la presentació de treballs d’estudiants i professionals 

de recerca tant en l’àmbit clínic com educatiu, a la vegada que ofereix alguns re-

cursos que es poden consultar a la pàgina web i que estan oberts als membres. És 

important recordar que els membres són les institucions i no els individus, si bé el 

funcionament dels grups té una part d’implicació personal elevada. 

En quins àmbits de l’educació en fisioteràpia pensa que hi ha més camí per re-
córrer en matèria de recerca?
Si hagués d’apostar per algun aspecte de recerca en educació en concret, em 

decantaria per la comparació entre metodologies docents i estratègies docents. 

Així, i en la línia d’on m’he anat especialitzant darrerament, la simulació s’ofereix 

com una metodologia que afavoreix que l’estudiant es visualitzi com el professional 

que arribarà a ser i que es converteixi en un bon raonador clínic i pensador crític. 

La simulació ofereix l’avantatge que permet a l’alumne fer i experimentar tots els 

aspectes de l’actuació professional sense el risc per al pacient, que és el princi-

pal limitant per a les seves accions en les pràctiques clíniques. Així, participant 

en escenaris i interaccions amb pacients simulats que ofereixen realisme i 

fidelitat, l’estudiant podrà equivocar-se i analitzar l’error i, igualment im-

portant, aprendrà col·laborativament. Les  competències transversals 

com la comunicació, el treball en equip i la seguretat del pacient 

s’aconsegueixen de manera molt eficient en els estudis de grau 

amb simulació. L’aprenentatge d’aquestes competències és una 

de les deficiències més importants dels currículums de grau que 

no tenen simulació.

Com veu la professió d’aquí a 10 anys?
El canvi de visió hauria d’apuntar cap a una professió que acom-

panya i/o guia al pacient. Crec que el concepte de relació tera-

pèutica és clau i que serà bàsic establir en quins termes es dona un 

major nivell d’autonomia i control al pacient. A la vegada, la crisi per 

la covid ha posat sobre la taula la necessitat d’incrementar el nombre 

de professionals de la fisioteràpia en la sanitat pública. Espero, doncs, que 

en un futur proper la professió compti amb una ampliació de la cartera d’aquests 

professionals, atès que els estudis indiquen que això milloraria la prevenció de 

determinades malalties i evitaria l’empitjorament d’altres de greus o cròniques. 

ENTREVISTA

“LA INCLUSIÓ 
DELS ESTUDIANTS 
COM A AGENTS 
CLAU EN 
L’ESTRUCTURA DE 
L’ENPHE PERMET 
CAPTAR MOLT 
BÉ LES SEVES 
NECESSITA
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ON ES FA
Actualment no hi ha serveis de rehabilitació específica de fisioteràpia oncològica 

en tots els hospitals, només en determinats centres. Per tant, les persones amb 

càncer poden tenir dificultats per ser derivades al fisioterapeuta expert. Des de 

la Comissió d’Onco-Hematologia i Cures pal·liatives del Col·legi es reivindica, 

des de fa temps, la necessitat d’invertir més recursos per dotar les plantilles de 

fisioterapeutes experts.

OBJECTIUS
 L’objectiu és millorar la funcionalitat i la qualitat de vida del pacient, 

ajudant-lo a adaptar-se a la seva nova situació en tots els aspectes i intentant 

reduir al màxim les complicacions de la malaltia i dels tractaments. 

 La fisioteràpia pot ajudar en totes les fases, des de la prevenció de la 

malaltia, la prevenció de les complicacions derivades dels tractaments, 

la recuperació després dels tractaments i també en situació de malaltia 

avançada, dins de l’equip de cures pal·liatives.

TRACTAMENTS
Cada tipus de càncer i cada persona, pel seu propi perfil, exigeix un tractament 

individualitzat, amb l’objectiu de tractar les seqüeles que poden ser més 

freqüents, com:

 La fatiga

 La pèrdua d’autonomia

 La disminució de la capacitat funcional

 L’alteració de la capacitat pulmonar, cardiovascular i 

neuromusculoesquelètica 

 La disminució de la qualitat del son i de la qualitat de vida

 L’alteració del desenvolupament psicomotor 

 El dolor

FISIOTERÀPIA 
ONCOLÒGICA
La fisioteràpia oncològica col·labora a prevenir i tractar 
les complicacions associades al propi procés oncològic i 
als seus tractaments, evitant la pèrdua de la funcionalitat 
i millorant la qualitat de vida del pacient. La fisioteràpia 
ha de formar part de l’acompanyament del pacient en 
totes les fases de la malaltia.

NOSALTRES
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La fisioteràpia, present a la Madrid 
Horse Week 2021 

finals de l’any passat es va celebrar la Madrid Horse Week 21 que, al recinte ferial 

d’IFEMA, va congregar esportistes nacionals i internacionals que competeixen a la 

Copa del Món de salt i doma. Com ja és habitual, en aquesta novena edició de la Horse 

Week, la fisioteràpia ha estat també molt present amb el patrocini de molts dels col·legis 

professionals de l’estat espanyol, entre ells el de Catalunya. 

Durant les jornades es va poder veure la presentació del fisioterapeuta 

de la Reial Escola Andalusa d’Art Eqüestre, Antonio González, que va 

oferir sessions de fisioteràpia als cavalls protagonistes de l’espectacle. 

L’objectiu és treure el major rendiment a la combinació de l’expe-

riència en diatèrmia amb l’habilitat manual de la fisioteràpia, per 

assolir una millora del rendiment dels cavalls i el reconeixement i 

agraïment dels seus genets. 

En paral·lel, els socis presents al recinte firal van poder acostar-se 

al públic i donar-los a conèixer el valor del nostre treball. Aquesta 

feina de divulgació de la fisioteràpia coordinada per l’AEF-AEFA 

va deixar un gran empremta entre tots els professionals del món 

del cavall demostrant que tant genets com propietaris són cada 

cop més conscients dels beneficis que la fisioteràpia aporta als seus 

cavalls per poder competir amb garanties i bones condicions tant per a 

l’animal com per a la persona. 

A

Fisioteràpia i solidaritat al 
DIFT 2021
La celebració del DIFT (Dia de la Fisioteràpia) 2021, amb una sèrie 

d’activitats organitzades per les seccions territorials, va servir 

un any més per apropar la fisioteràpia al conjunt de la població 

i, també, per a la recaptació econòmica en benefici de diferents 

ONGs i associacions: l’AECC per la Secció del Camp de Tarragona, 

l’associació AFATE per la Secció de les Terres de l’Ebre, l’associació 

Impulsa’t per la Secció de Girona i l’associació Estel per la Secció 

de Lleida. Seguim fent divulgació de la fisioteràpia i posem el 

nostre granet de sorra en projectes solidaris.
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El programa “Salut a les escoles” 
arriba a les aules

om us vam anunciar, fa un parell de mesos el Col·legi va actualitzar i redis-

senyar el format dels continguts de la formació del programa “Salut a les 

escoles”. Els objectius principals d’aquest programa se centren en transmetre i 

justificar, als nens i nenes d’entre 8 i 10 anys, com n’és d’important adquirir hàbits 

de vida saludables, evitar el comportament sedentari i realitzar les pautes 

mínimes d’exercici físic recomanables.

Per portar-ho a terme, el CFC va posar un marxa un curs per a aquelles 

i aquells fisioterapeutes que van voler estar involucrats en el projecte. 

Aquesta formació oferia estratègies pedagògiques per millorar la 

comunicació amb el públic infantil i així poder explicar de forma 

didàctica i il·lustrativa la relació entre el dolor musculoesquelètic 

i el sedentarisme, la falta de condició física i la prolongació del 

temps d’inactivitat, avaluar quines són les creences dels escolars 

i justificar la recontextualització i experimentar, mitjançant el joc, 

com és el cos, i com respon i s’adapta a diferents exercicis de força, 

equilibri i relaxació. També servia per trencar creences errònies o 

mites relacionats amb la càrrega del pes de les motxilles o les postures 

mantingudes en base a l’evidència científica actual.

Prop de 550 fisioterapeutes van realitzar la formació, dels quals, més de 

dos-cents es van inscriure a la Borsa de treball. I finalment, podem dir 

que el nostre programa ja ha arribat on tocava, a les aules de les escoles, 

i amb una molt bona acollida! El dia 10 de desembre, alumnes d’entre 8 

i 10 anys de les escoles La Salle Palamós, Mare de Déu de la Candela, de 

Botarell (Tarragona), i Verge de la Salut, de Sant Feliu de Llobregat, van 

ser els primers en poder gaudir d’aquesta xerrada de la mà de les nostres 

companyes Irene Angona, Ester Bermúdez i Cristina Sánchez Alejo, respec-

tivament, que van explicar als nens i nenes que moure’s i adquirir hàbits de 

vida saludables és molt important per a la seva salut present i futura.

El programa “Salut a les escoles” s’anirà implementant progressivament en d’altres escoles 

del territori català. 

C

MÉS DE 200 
FISIOTERAPEUTES 
S’HAN INSCRIT 
A LA BORSA DE 
TREBALL DE SALUT 
A LES ESCOLES
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El Col·legi de Fisioterapeutes reclama 
mesures per part de l’Administració 
per lluitar contra la covid persistent

ntre el 10% i el 15% de les persones que es contagien amb la Covid-19, 

independentment del grau d’afectació, pateix afeccions posteriors que 

poden arribar a convertir-se en cròniques. La fisioteràpia ajuda les persones 

que pateixen covid persistent a recuperar la mobilitat, la força i a millorar la 

respiració, entre altres beneficis.

El videoconsell del mes de gener del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

insisteix en la necessitat de prendre mesures per lluitar contra la covid per-

sistent. Actualment, les dades indiquen que entre un 10 i un 15% de les persones que 

pateixen un contagi per covid, independentment del seu grau d’afectació, tenen risc 

de patir el que es defineix com a “covid persistent”.

En aquest sentit, els fisioterapeutes catalans segueixen reclamant una 

major atenció per part de les administracions per tal de prendre me-

sures que ajudin a tractar la covid persistent, un problema íntimament 

relacionat amb el volum de contagis i que es pot agreujar encara més 

en un futur amb les dades actuals. 

Per a Ramon Aiguadé, degà del Col·legi, “els fisioterapeutes reclamem 

una major presència de fisioterapeutes en els equips multidisciplinaris 

que tracten aquest tipus de pacients, per poder ajudar a agilitzar la seva recupera-

ció i abordar-la en les millors condicions. El nombre de fisioterapeutes segueix sent 

baix a hospitals i centres de salut, en general. Amb la pandèmia es fa imprescindible 

augmentar el nombre de professionals, especialment a l’atenció primària, on es des-

carregaria molt la pressió sobre el sistema”.

EN QUINS ASPECTES LA FISIOTERÀPIA AJUDA AL TRACTAMENT DE LA 
COVID PERSISTENT?

 Amb exercici terapèutic: un exercici planificat, individualitzat i supervisat per 

un professional de la fisioteràpia ajudarà a reduir aquests símptomes i a restaurar, 

a poc a poc, la funcionalitat perduda o minvada.

 Amb fisioteràpia respiratòria: reeducant el patró ventilatori, drenant secre-

cions si n’hi haguessin, flexibilitzant la caixa toràcica i restaurant la funció diafragmàtica.

Amb teràpia manual: utilitzant diferents tècniques per abordar dolors musculars i/o 

articulars.

 I amb educació sanitària, entre d’altres eines, donant consells i recomanacions per a 

l’autogestió de la dispnea, la fatiga i de la malaltia en general.

EL VIDEOCONSELL DE GENER

E

https://www.pro.digimevo.com/channelview/30/1_l2ry1k4n


23

El CFC posa en marxa el seu Comitè 
d’Ètica en Recerca (CER)

l Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya us presenta el Comitè d’Ètica en Recerca 

(CER) així com els membres que el componen. El CER és un òrgan col·legial i inde-

pendent, la missió del qual serà l’avaluació i quantificació de projectes, i desenvoluparà les 

seves funcions amb plena transparència sobre matèries relacionades amb les implicacions 

ètiques de la recerca.

Amb la creació del CER, les i els fisioterapeutes col·legiats que ho necessitin tindran la 

possibilitat de fer consultes, rebre assessorament i dictamen dels seus projectes de 

recerca en fisioteràpia, sempre que es desenvolupin en entitats que no disposin 

de CEIC o CER propi.

Per tal de sol·licitar l’avaluació d’un projecte de recerca cal enviar el full de 

sol·licitud de dictamen juntament amb una memòria completa del projecte 

per correu electrònic a recerca@fisioterapeutes.cat

Els models de sol·licitud, així com les guies de presentació, materials de 

recurs i dates d’enviament del projecte es troben en aquest enllaç.

Els membres que formen part del CER són doctores i doctors fisioterapeutes 

de diverses institucions del territori català i estan coordinats per l’assessor de 

recerca del CFC, Javier Jerez. 

QUÈ ÉS LA COVID PERSISTENT O LONG COVID?
La infecció aguda pel virus pot causar diferents manifestacions clíniques, principalment 

respiratòries, encara que també es pot presentar de forma asimptomàtica. Després del 

contagi, l’evolució de la malaltia pot ser:

 Que els símptomes finalitzin, habitualment, abans de 4 setmanes.

 Que apareguin seqüeles derivades del procés infecciós, especialment si s’ha desen-

volupat greument.

 Que els signes i símptomes es mantinguin més enllà de 12 setmanes. A aquesta afecció 

és el que anomenem covid persistent. Els símptomes poden ser els mateixos que els de 

la fase aguda o també se’n poden presentar altres de diferents.

Gairebé el 75% de les persones que pateixen covid persistent després de 6 mesos, 

segueixen experimentant malestar general, dispnea, dolor muscular, fatiga, símptomes 

neurològics, alteracions digestives, problemes de memòria, de concentració, insomni, 

etc., que afecta la seva qualitat de vida.

LA COVID 
PERSISTENT 
AFECTA LA 
QUALITAT DE VIDA 
I LA FISIOTERÀPIA 
AJUDA EN EL SEU 
TRACTAMENT

E

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/sol/recerca_fisioterapia/cer
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/sol/recerca_fisioterapia/cer
mailto:recerca@fisioterapeutes.cat
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/sol/recerca_fisioterapia/cer/sollicitud
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LA FISIOTERÀPIA, 
ALS MITJANS

RESUM 2021

Durant tot l’any passat, el Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya ha seguit treballant colze a colze amb 
els mitjans de comunicació per tal de poder difondre 
quina és la situació de la professió i quines són les 
seves principals reivindicacions com a col·lectiu. 
Aquest ha sigut un element central de la tasca de 
comunicació del Col·legi, especialment sensible en 
un entorn marcat per la pandèmia i per les dificultats 
a què s’enfronta el conjunt del sistema de salut.
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es del Col·legi treballem de manera decidida per tal que la fisioteràpia sigui 

cada cop més i millor coneguda. A part d’aconseguir que sigui una professió 

de salut amb reconeixement per part de la ciutadania, també ens marquem com 

a objectiu que les administracions i institucions vinculades amb el món de la salut 

puguin conèixer de primera mà quines són les reivindicacions i els objectius dels 

més de 12.000 professionals que integren el Col·legi. 

UNA VISIÓ DIVERSA DE LA PROFESSIÓ 
No hi ha només una fisioteràpia i, per aquesta raó, les diverses 

comissions del Col·legi desenvolupen una tasca de divulgació per 

fer més coneguts àmbits com el sòl pelvià, la fisioteràpia geriàtrica, 

l’oncològica, dolor crònic o la fisioteràpia cardiorespiratòria, per ci-

tar-ne només alguns. A través dels mitjans hem fet arribar aquesta 

dimensió plural de la professió, un aspecte clau també pel prestigi 

i la reputació de tots els que desenvolupen la tasca fisioterapèutica 

en els diferents àmbits. 

Aquesta visió diversa de la professió també es veu en la sèrie de 

comunicats de premsa i videoconsells que serveixen per fer arribar 

consells pràctics al conjunt de la ciutadania. Un exemple d’això el 

tenim en els articles que setmanalment es publiquen a l’Esportiu, 

amb recomanacions senzilles vinculades a l’esport, però també a 

d’altres àmbits de l’activitat humana.

Des del Col·legi també volem agrair la tasca dels mitjans de 

comunicació, un canal indispensable per poder fer arribar 

la nostra veu a la ciutadania i fer que la fisioteràpia segueixi 

creixent i assolint el reconeixement que mereix.

D
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QUI ÉS QUI?

QUI SOC? 
Va ser cap a l’any 2007 quan la 20a promoció de fisioterapeutes de les EUG vam 

acabar els estudis; soc l’Albert Torrents i tinc 37 anys.

Quan vaig sortir de la universitat pensava que en sabia molt, però ara me n’adono 

que no era gens cert. Sempre he tingut clar que ens passarem la vida estudiant 

i que mai és tard per millorar, tot és qüestió d’actitud i voluntat.

L’osteopatia va venir després, acabant la formació al voltant del 2014-2015, també 

a les EUG. Penso que l’osteopatia m’ha convertit en millor fisioterapeuta. Al llarg 

dels anys he anat aprenent en diversos cursos relacionats amb la teràpia manual 

i la fisioteràpia vestibular, però sobretot he après dels propis pacients.

M’apassiona la muntanya i soc corredor, quan tinc temps lliure aprofito per 

preparar alguna cursa. Realment mai competeixo contra ningú més que amb mi 

mateix. Quan tinc la mínima oportunitat també viatjo ben lluny.

QUÈ FAIG?
Les primeres campanades sobre el sistema vestibular van ressonar en un dels 

seminaris d’osteopatia cap a l’any 2011; s’acabava de sembrar una llavor que amb 

els anys va anar germinant i va fer que m’anés interesant per aquest àmbit de la 

fisioteràpia tan poc conegut.

Fa més de 14 anys que treballo en l’àrea de fisioteràpia de 2 centres residencials 

del Vallès Oriental, a la vegada que compagino la meva pràctica clínica en l’àmbit 

privat, a consulta. 

Albert 
Torrents 
Torrero  
MEMBRE DE LA COMISSIÓ 
DE FISIOTERÀPIA 
VESTIBULAR, POSTURA I 
FUNCIÓ D’EQUILIBRI



Les probabilitats de disfunció vestibular augmenten significativament amb l’edat i 

sobretot en el pacient geriàtric, incrementant a la vegada el risc de caiguda.  L’en-

velliment de l’òrgan de l’equilibri i de les seves vies somatosensorials forma part 

del procés natural de fer-se gran. És el que anomenem presbivestibúlia.

A consulta privada, la situació canvia molt. Veiem persones de totes les edats 

afectades per patologia que involucra directament el sistema vestibular generant 

mareig inestabilitat o vertigen. 

Els i les fisioterapeutes som experts en aprendre i aplicar tècniques noves, però 

penso que la clau de l’abordatge no s’ha d’enfocar tant en la tècnica sinó més aviat 

en saber interpretar i identificar patrons clínics. Evidentment la tècnica és important, 

però la intenció i el propòsit han d’anar en concordança sempre en base a la nostra 

hipòtesi diagnòstica prèvia. Som professionals de primera intenció. Penso que saber 

fer un bon diagnòstic és tot un art i per això admiro els clínics que saben fer-ho. 

En fisioteràpia vestibular treballem molt sota la tolerància del pacient, atès que part 

del tractament implica generar o reproduir de manera parcial o total els símptomes; 

és clar que quan parlem de vertigen es poden generar de manera habitual quadres 

vasovagals o síncopes amb vòmits, nàusees o inclús desmais, per això s’ha de ser 

prudent i controlar sempre les sessions sota la supervisió d’un fisioterapeuta. 

L’exercici terapèutic en fisioteràpia vestibular forma part del tractament i, per tant, 

la implicació i l’adhesió del pacient al tractament són fonamentals per a la seva 

continuïtat  i per obtenir uns resultats i una millora favorable.

QUÈ VULL FER? 
Els propers anys vull continuar aprenent dels meus companys de comissió i de 

professió, i contribuir en la difusió del nostre àmbit d’actuació. A Catalunya tenim 

gent molt bona.

La complexitat del sistema vestibular i de l’otoneurologia fa que sigui una branca 

en constant evolució i renovació a l’hora que li proporciona un punt d’elegància i 

sofisticació característic. Tenim cabuda en unitats de pediatria, neurologia, geriatria 

o, fins i tot, de traumatologia. 

 

La fisioteràpia vestibular s’està obrint camí els darrers anys i crec que avancem a 

passos de gegant. Cada cop són més els otorrinolaringòlegs que compten amb 

nosaltres per a la reeducació del pacient després d’un diagnòstic mèdic. El reequi-

librament funcional del sistema és cosa nostra. 

Per acabar vull animar tots els companys fisioterapeutes a què s’interessin per 

aquest àmbit d’actuació, tard o d’hora els hi serà de gran utilitat.
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LA CLAU DE 
L’ABORDATGE 
PASSA PER 
SABER 
INTERPRETAR 
I IDENTIFICAR 
PATRONS 
CLÍNICS



FORMACIÓ
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FORMACIÓ DEL COL·LEGI 2022

BARCELONA

23/04/22 
Seminari Tècnic. Tècniques 
de relaxació 
Eva Pascual

07/05/22 
Introducció a la 
fisioteràpia respiratòria en 
l’adult gran 
Eva Pascual

27/05/22 
FTP22
Consulta el programa

03/06/22 
Teràpia manual del 
tòrax 
Endika Lozano 

GIRONA 

30/04/22 
Suport vital bàsic i 
desfibril·lació externa 
semiautomàtica 
José Luis Estrada

07/05/22 
Taller d’embenats multicapa 
per a limfedemes i variants 
Esther Bergel

21/05/22 
Ecografia del tòrax 
Purificación Pérez

CATALUNYA CENTRAL

09/04/22 
Seminari Tècnic. Drenatge 
de secrecions
Marta Sabaté

09/04/22 
Seminari Tècnic. Tècniques 
ventilatòries 
Marta Sabaté

LLEIDA 

30/04/22 
Seminari Tècnic. 
Noves aplicacions 
de la diatèrmia en 
els tractaments de 
fisioteràpia 
Anna Abelló

30/04/22 
Seminari Tècnic. Ús 
de la diatèrmia en les 
disfuncions del sòl 
pelvià 
Anna Abelló

TARRAGONA 

04/06/22 
Seminari Tècnic. 
Tractament de fisioteràpia per 
al dolor en el pacient amputat 
mitjançant tècniques basades 
en neurones mirall 
Luz Adriana Varela 

TERRES DE L’EBRE

02/04/22 
3a Jornada territorial de les 
Terres de l’Ebre. Fisioteràpia i 
raonament clínic 
Diversos docents. Consultar 
programa

21/05/22 
Introducció al Mètode McKenzie. 
La columna cervical 
Jorge Lledó
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 Màster universitari en Fisioteràpia pediàtrica - Oficial
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: octubre de 2022

Dades de contacte: Carolina Cortés ccortes@uic.es – 

651 82 60 10

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

medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-universitari-en-

fisioterapia-pediatrica-oficial   

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: octubre 2022

Dades de contacte: Carolina Cortés ccortes@uic.es - 

651.82.60.10

 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: 2 de novembre de 2022

Dades de contacte: manuel.santafe@urv.cat 

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

universitari-fisioterapia-sistema-musculoesqueletic

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: 14 octubre de 2022

Dades de contacte: Carles Munné cmunne@umanresa.

cat, Teresa Rodríguez trodriguez@umanres.cat

 Màster universitari en Fisioteràpia infantil
Més informació: https://www.blanquerna.edu/es/

master-universitario-fisioterapia-infantil 

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: 30 de setembre de 2022

Dades de contacte: Departament de Futurs Estudiants 

infosalut@blanquerna.edu 

 Màster universitari en Fisioteràpia dels esports 
d’equip
Més informació: https://www.blanquerna.edu/es/

master-universitario-fisioterapia-deportes-equipo 

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: 5 de setembre de 2022

Dades de contacte: Departament de Futurs Estudiants 

infosalut@blanquerna.edu 

 Máster universitari en Neurofisioteràpia
Més informació: https://www.blanquerna.edu/es/

master-universitario-neurofisioterapia 

Número de crèdits: 60 ECTS 

Data d’inici: 7 d’octubre de 2022

Dades de contacte: Departament de Futurs Estudiants 

infosalut@blanquerna.edu 

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

master-universitario-actividad-fisica-terapeutica 

Número de crèdits: 60 ECTS 

Data d’inici: 29 de setembre de 2022

Dades de contacte: Departament de Futurs Estudiants

infosalut@blanquerna.edu

 Màster universitari 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: 7 d’octubre de 2022

Dades de contacte: master-readaptacion@euses.cat

https://www.uic.es/es/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-universitario-en-fisioterapia-pediatrica-oficial
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https://www.uic.es/es/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-universitario-en-fisioterapia-pediatrica-oficial
mailto:ccortes@uic.es
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-universitari-en-fisioterapia-pediatrica-oficial
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-universitari-en-fisioterapia-pediatrica-oficial
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-universitari-en-fisioterapia-pediatrica-oficial
mailto:ccortes@uic.es
https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/sistema-nervios/
https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/sistema-nervios/
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na part important del Congrés és la part científica que, un any més, ha demostrat 

la gran qualitat metodològica i l’acurada exposició a través de les presentacions 

dels 3 pòsters i les 3 comunicacions orals seleccionades entre els 15 abstracts enviats 

per part del Comitè Científic, actualment format pel Sr. Pere Palmada, la Dra. Almudena 

Medina, la Dra. Cristina Torres i la Sra. Elena Montiel.

Durant la pausa-cafè vam poder veure la presentació dels pòsters seleccionats. 

La Sra. Laura Garcia ens va presentar la seva recerca sobre “Els efectes immediats 

Tecarteràpia, com a coadjuvant del massatge funcional, en el recte femoral i els 

gastrocnemis de pacients amb espasticitat postictus”; a continuació la Sra. Marta 

Montolio ens va donar a conèixer la seva recerca sobre “Efectivitat de la punció seca 

del gluti mig al valg dinàmic de genoll durant l’esquat monopodal en futbolistes”; 

finalment, el Sr. Adrià León va presentar el seu treball “Abordatge de fisioteràpia del 

complex trigemin-vagal en la freqüència, intensitat i incapacitat en pacients amb 

migranya”. 

Abans de dinar vam poder veure la presentació de les comunicacions orals 

seleccionades. El Sr. Aitor Romero va presentar el seu “Programa d’exercicis amb 

electroestimulació vs sense electroestimulació com a tractament de la tendinopatia 

rotular en esportistes”. Seguidament, el Sr. Manuel Garcia va presentar el seu treball 

“Efectivitat de l’automobilització del nervi vague en el dolor en pacients en edat 

laboral amb dolor lumbar crònic no específic: estudi pilot”. Per finalitzar, la Sra. 

Noemí Martínez ens va donar a conèixer el seu treball “Recuperació funcional de les 

extremitats inferiors a través de l’entrenament en cicloergòmetre amb retroalimentació 

visual en persones amb esclerosi múltiple”. 

Després de les exposicions i el posterior torn de preguntes, el guanyador al millor 

audiopòster va ser el Sr. Adrià León i el seu treball “Abordatge de fisioteràpia del 

complex trigemin-vagal en la freqüència, intensitat i incapacitat en pacients amb 

migranya” i el guanyador a la millor comunicació oral va ser el Sr. Aitor Romero pel 

treball “Programa d’exercicis amb electroestimulació vs sense electroestimulació 

com a tractament de la tendinopatia rotular en esportistes”.  
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ANY NOU, 
REPTES NOUS!
FEM MEMÒRIA 
DE L’ANY 2021 
A LA SOCIETAT 
CATALANO-BALEAR 
DE FISIOTERÀPIA

Aquest any que deixem 
enrere ha estat, una altra 
vegada, un any complicat, 
amb entrebancs per a tot 
el nostre col·lectiu. Però 
amb l’experiència de l’any 
anterior hem aconseguit 
realitzar diferents activitats 
i ens hem pogut refer dels 
esdeveniments amb molta 
il·lusió i dedicació. Des de 
la Societat Catalano-Balear 
de Fisioteràpia volem donar 
les gràcies a tots els socis 
i sòcies que continuen 
amb nosaltres així com als 
nouvinguts, i agrair-vos la 
vostra participació a les 
nostres activitats. Tot i que 
no ens hem pogut reunir 
físicament en el nostre 
Congrés com haguéssim 
volgut, us hem notat molt a 
prop.



Des de la Societat, voldríem agrair la tasca que fan any rere any els membres del 

Comitè Científic, no només en l’elecció dels guanyadors com a millor presentació 

científica tant en format pòster com comunicació oral sinó també en la resolució 

del guanyador de la beca de recerca que lliurem anualment. Els objectius de la Beca 

de Recerca de la SCBF són premiar un fisioterapeuta que presenti un projecte de 

recerca valorant positivament aquells projectes que potenciïn treballs multidisciplinaris, 

originals i emmarcats dins d’un programa de doctorat cursat. Aprofitem perquè 

RECORDEU que la convocatòria de la beca de la SCBF acostuma a sortir en els 

mesos de GENER-FEBRER així que estigueu atents a les nostres xarxes socials i 

web: http://www.scfisioterapia.cat/

FEM CAMÍ AL 2022 
Aquest any l’hem iniciat amb canvis, tant a nivell formatiu com a nivell de Junta. El 

passat 14 de desembre de 2021 es va celebrar, a la nostra seu, l’Assemblea General 

Ordinària de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia. Es va presentar, als socis 

assistents, la memòria d’activitats de l’any 2021, es va formar la nova Junta, es va 

informar dels comptes de la Societat i es van presentar els projectes per a aquest 2022. 

La nostra secretària, la Sra. Almudena Medina, després de molts anys de dedicació, 

de promoure i de fer créixer la Societat ha deixat de formar part de la Junta. Des de 

la Junta volem agrair-li tots aquests anys de dedicació a la fisioteràpia i a la Societat!

Des de la Societat volem donar-vos la benvinguda a l’any nou que es presenta. 

Esperem que sigui l’any en què definitivament trobem la normalitat. Comencem 

aquest 2022 amb molta energia i ganes d’ampliar els nostres coneixements. Per 

això estem treballant perquè les nostres sòcies i socis puguin gaudir d’un any ple de 

projectes, en forma d’activitats, des de la ciència, la recerca i el rigor que desitgem 

compartir amb vosaltres. 

En primer lloc volem donar-vos a conèixer els membres que formen part de la Junta 

actual 2022: Eva Blázquez (presidenta), Elena Montiel (vicepresidenta), Judit Armas 

(secretària), Pere Palmada (vicesecretari), Joan Ars (tresorer), Iván Fernández (vocal 

interuniversitari), Yaiza Calderón (vocal 1), Carlos Zárate (vocal 2), María Idoate 

(col·laboradora 1) i Inés García (col·laboradora 2). 

Tot seguit, ens agradaria fer un breu resum dels valors que atresorem com a societat 

científica. Som una societat sense ànim de lucre lligada a l’Acadèmia de les Ciències 

Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, amb l’objectiu principal de fer visible i 

apostar per una fisioteràpia des de la ciència, la recerca i el rigor mitjançant la docència 

assequible per a tothom amb la màxima llibertat i independència científica. Tots els 

ingressos obtinguts es tradueixen en formació en forma de jornades, cursos, tallers i 

congrés. Essent soci de la Societat gaudiràs de molts avantatges, assistència GRATUÏTA 

a la gran majoria de les nostres activitats i un preu molt reduït en les que no ho siguin. 

Per acabar, la SCBF vol aprofitar per agrair i reconèixer a tots els ponents, col·laboradors, 

comitè científic, assistents i personal de l’Acadèmia la seva contribució a fer realitat un 

any més, tot i les dificultats, la realització de les diferents activitats i del Congrés anual.

Pròximament anirem actualitzant la pàgina web i les xarxes socials amb informació 

sobre les noves formacions i esdeveniments, estigueu atents!
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scfisioterapia@academia.cat

@SCBF_SCientific

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

@SCBF_SCientific

Consulta com fer-te soci o 
troba més informació sobre 
la Societat al nostre web, 
www.scfisioterapia.cat, i 
pots seguir-nos a les nostres 
xarxes socials: 

http://www.scfisioterapia.cat/
http://www.scfisioterapia.cat
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