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OPINIÓ

questa primavera serà especialment important perquè arriba en un moment on la 

pandèmia està sota control. Hem recuperat una certa normalitat després de passar 

uns temps molt durs, però és ben cert que les dificultats passades ens han fet més forts i 

més presents en la societat. Lluny queda el treball fet des del Col·legi per tenir la possibilitat 

d’ERTOs, proporcionar EPIs en un moment en què eren inexistents, ajuts directes a autò-

noms, fons d’emergència, assessorament específic per a temes relacionats amb la pandèmia, 

informació per als pacients confinats, molta presència en mitjans de comunicació… i hem 

d’estar agraïts a tots els que vàreu aportar el vostre granet de sorra per fer-ho possible.

Però ara ens toca ja parlar de novetats:

 Un programari de gestió de pacients al qual s’hi pot accedir de forma gratuïta des de 

la intranet del Col·legi i que us permetrà portar l’agenda de pacients, fer recordatoris au-

tomatitzats, digitalitzar la història clínica… És una eina pensada per a centres, autònoms, 

fisioterapeutes a domicili, etc. 

 L’FTP22. El gran congrés de la fisioteràpia que es realitzarà a Barcelona els propers 27 

i 28 de maig. Tindrà 11 sales simultànies, fet que us permetrà crear el vostre propi itinerari 

amb un programa amb els millors ponents nacionals i internacionals de 4 continents.

 Un projecte de covid persistent consistent en la realització d’una guia de tractament 

fonamentada en la millor evidència científica i que encapçalarà el Dr. Jordi Vilaró. Anirà 

acompanyada d’una formació i, qui la superi, podrà obtenir un distintiu que l’acreditarà 

com a centre avalat per al tractament de la covid persistent d’acord amb la millor evidència 

científica. Amb l’associació de pacients de covid persistent es realitzaran alguns grups pilot 

finançats pel propi Col·legi.

 I una sorpresa que podreu veure properament centrada en la divulgació cap a la societat, 

que ha estat el nostre eix estratègic durant aquest mandat.

Al llarg d’aquests més de 3 anys de mandat hem intentat treballar a fons les relacions 

institucionals, que s’han vist molt dificultades per la pandèmia. Malgrat això hem establert 

reunions periòdiques amb diverses direccions generals i conselleria. Fruit d’aquest treball 

trobareu, en aquest Noticiari, una entrevista amb el conseller Josep Maria Argimon que, com 

sabeu, ha anunciat la incorporació de més fisioterapeutes a primària. Però sense dubte, el 

més important d’aquest anunci no és la quantitat, sinó el canvi de rol, atès que està previst 

destinar-los a la prevenció i promoció de la salut. Serviria de molt poc tenir més fisiotera-

peutes a primària per tractar únicament patologies. Aquest canvi pot ser històric, ja que 

suposa el desenvolupament de noves competències que, a llarg termini, implicaran una 

major necessitat de fisioterapeutes en el sistema públic. Tenim feina a fer: treballar a nivell 

institucional per convèncer als estaments polítics que la millora en la ràtio de fisioterapeu-

ta/pacient és cost-efectiva i, sobretot, millora la salut de les persones, millora la societat.

Mentrestant, continuarem treballant per tenir un Col·legi més prestigiós i present en la so-

cietat, més al costat de les col·legiades i col·legiats, amb més serveis, més garanties socials 

i que, en definitiva, ajudi tothom, fisioterapeutes i ciutadania.

Us esperem a l’FTP22, on serem uns 1.500 fisioterapeutes que gaudirem de la nostra passió: 

la fisioteràpia.

A

NOVETATS 
DE PRIMAVERA

Ramon Aiguadé
Degà
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ENTREVISTA

“La incorporació de 
fisioterapeutes a 
l’atenció primària està 
prevista per al segon 
semestre de l’any”

Entrevista a 

Josep Maria 
Argimon, 
conseller 
de Salut
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bans de ser nomenat conseller, al maig de 2021, vostè tenia una llarga 
trajectòria amb càrrecs de responsabilitat en el sistema de salut de Cata-

lunya. Quina és la seva valoració del moment actual pel que passa el sistema?
En aquests dos anys de pandèmia a Catalunya, i arreu d’Europa, el sistema de salut 

s’ha focalitzat, pràcticament, només en una sola malaltia i, per tant, els esforços se 

centren ara en treballar per encarar l’anomenada ‘onada oculta’ de la pandèmia. 

Precisament, per recuperar l’activitat diagnòstica i de tractament, el Departament 

de Salut ha aprovat un pla de 160 milions d’euros, 60 dels quals destinats a l’acti-

vitat diagnòstica i 100 a les llistes d’espera quirúrgiques. Però necessitarem molts 

més recursos ja que aquest és un sistema infrafinançat de manera crònica. Els 

diners extraordinaris per la covid-19, o no covid, pel sistema sanitari, són extraor-

dinàriament necessaris si ens creiem de veritat que la salut és una prioritat i que 

necessitem un sistema sanitari enfortit. En aquest sentit, des del Departament de 

Salut treballem per transformar-lo i enfortir-lo. Comencem un nou cicle: una nova 

etapa de recuperació, enfortiment i impuls. 

Quins reptes tenim per davant?
Un dels reptes passa per un model assistencial més integrat i per una atenció primària 

més robusta, amb la incorporació de nous perfils professionals com referents de 

benestar emocional destinats als equips d’atenció primària (EAP), fisioterapeutes 

o nutricionistes. 

A

PERFIL

Nascut a Barcelona l’any 1958.

És epidemiòleg. Llicenciat en Medicina i doctor per la Universitat Au-

tònoma de Barcelona (UAB), és especialista en Medicina Preventiva i 

Salut Pública per l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), diplomat en 

Epidemiologia i Estadística per la Universitat Pierre i Marie Curie de París 

IV, màster en Atenció Sanitària basada en l’Evidència per la Universitat 

d’Oxford i màster en Epidemiologia i Planificació Sanitària per la Uni-

versitat de Gal·les. També ha estat consultor internacional a l’Amèrica 

del Sud per a la Unió Europea i l’Agència Alemanya de Cooperació. És 

autor de llibres i articles sobre epidemiologia clínica, planificació sani-

tària i salut pública.

L’actual conseller va ser secretari de Salut Pública, un càrrec que va 

compatibilitzar amb el de director gerent de l’Institut Català de la Salut 

(ICS), per al qual va ser nomenat el juny del 2018. A més, va desenvo-

lupar diferents responsabilitats al sistema de salut de Catalunya. Entre 

setembre de 2012 fins al gener del 2016 va ser el director de l’Agència 

de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Des de febrer 

del 2016 i fins al juny de 2018 va ser subdirector del Servei Català de la 

Salut (CatSalut).

"ELS 
FISIOTERAPEUTES 
SEMPRE HAN 
MOSTRAT UNA 
ACTITUD MOLT 
COL·LABORATIVA 
I, EFECTIVAMENT, 
CREC QUE DURANT 
LA PANDÈMIA S’HA 
FET PALÈS EL SEU 
IMPORTANT ROL 
TAMBÉ A LES UCIS I 
ALS HOSPITALS".  
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Un altre dels grans reptes de transformació del sistema passa pels profes-

sionals de la salut. Cal que puguin desenvolupar al màxim les seves 

capacitats i competències professionals. També l’aposta clara per 

la recerca i la innovació per tal que Catalunya es consolidi com a 

líder de la recerca i la innovació al sud d’Europa. Altres reptes 

importants són la governança, la salut pública, la ciutadania, 

l’avaluació i transparència, un sistema verd i sostenible, la 

mirada de gènere i la salut mental.

La fisioteràpia ha viscut la pandèmia compartint la pressió, 
però amb la sensació que, més que mai, se l’ha valorada com 

una part essencial del sistema gràcies a una presència molt 
visible a les UCIs i als hospitals. Creu que realment aquesta 

sensació és compartida pel conjunt dels professionals sanitaris?
Sí, sens dubte. Els fisioterapeutes sempre han mostrat una actitud 

molt col·laborativa i, efectivament, crec que durant la pandèmia s’ha 

fet palès el seu important rol també a les UCIs i als hospitals. I, més que mai, 

aquest rol important és compartit per la resta de professionals i pel Departament 

de Salut, que treballa perquè tots els professionals puguin desenvolupar al màxim 

les seves competències dins del sistema de salut.

Actualment hi ha més de 12.000 fisioterapeutes a Catalunya. La majoria estan 
treballant a l’entorn de la salut privada, però la professió i el propi Col·legi re-
clama una incorporació definitiva de la fisioteràpia en el sistema, especialment 
a l’atenció primària. Quin és el posicionament del Govern en aquest aspecte?
El Govern, a través del Departament de Salut, treballa per enfortir l’atenció co-

munitària amb la incorporació de nous perfils professionals, una demanda de 

fa molts anys que ens ajudarà a complir els objectius de millorar la salut de la 

ciutadania, que és el que tots perseguim. 

Precisament, aquest segon semestre de l’any està prevista la incorporació de 

fisioterapeutes a l’atenció primària amb aquesta visió comunitària de prevenció i 

promoció de la salut. Un exemple clàssic, en aquest sentit, seria el mal d’esquena, 

sobre el qual es pot fer molta prevenció. 

De fet, des del Departament hem expressat, en diverses ocasions, la necessitat 

de canviar el concepte de ‘salut’, que va molt més enllà de l’absència de malaltia. 

Sempre ho fem retòricament però ho hem d’intentar més proactivament.

Parlem de la pandèmia. En aquests moments que li fem l’entrevista (finals de 
febrer), la situació sembla més controlada que mai. Quin missatge creu que 
és l’oportú per a la ciutadania en aquests moments?
Penso que hem de normalitzar la vida sense oblidar-nos que encara estem en 

pandèmia. La covid-19 ens ha recordat que, com tots els virus, és imprevisible i, 

tot i que ara la situació està molt millor, cal ser sempre prudents. 

L’escola és el primer entorn on més hem intentat normalitzar la vida. Aquest mes de 

febrer, per exemple, hem posat fi a les quarantenes a les aules i ja no s’identifiquen 

ENTREVISTA

“HEM 
D’ACONSEGUIR 
QUE A L’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA HI HAGI 
MÉS ATENCIÓ 
COMUNITÀRIA, MÉS 
PREVENCIÓ I MÉS 
PROMOCIÓ DE 
LA SALUT”
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els contactes estrets dels casos positius, ni s’indiquen els aïllaments preventius 

als companys de classe. També les mascaretes han deixat de ser obligatòries als 

patis de les escoles. Tot plegat, amb l’objectiu d’anar normalitzant  la vida.

Pel que fa a la coordinació de la pròpia pandèmia, en quins aspectes creu que 
el sistema ha respost molt bé i en quins aspectes potser hauria canviat alguna 
decisió presa? 
El sistema sanitari de Catalunya s’ha sabut transformar per donar resposta al fort 

embat que ha suposat la pandèmia de la covid-19, amb infraestructures flexibles i 

adaptables com la construcció en temps rècord de cinc hospitals satèl·lit al costat 

de grans centres hospitalaris per oferir l’atenció més adequada a la ciutadania 

i garantir, alhora, la continuïtat assistencial, l’accés equitatiu i l’eficiència en l’ús 

de recursos. 

Uns altres punts forts del sistema han estat, sens dubte, la vacunació i la resposta 

de tots els professionals de la salut, el gran actiu en la lluita contra la pandèmia. 

La seva implicació, el seu compromís i la seva resiliència han estat fonamentals 

i han de continuar sent-ho davant del nou escenari demogràfic i les necessitats 

de salut de la ciutadania. El sistema, per tant, ha sabut donat resposta al repte 

més important a què s’ha sotmès en les darreres dècades. Ara bé, la pandèmia 

també ha frenat el diagnòstic i el tractament de malalties comunes i per això és 

molt important poder mantenir els fons covid de l’Estat.

Al llarg d’aquests dos anys de pandèmia, des del Departament de Salut hem 

hagut d’anar ajustant les decisions i ho continuem fent, dia rere dia, en funció 

de la situació epidemiològica. Cal tenir la capacitat d’analitzar a curt, mig 

i llarg termini, de forma simultània i en escenaris molt accelerats.

De les decisions que s’han pres al llarg d’aquests dos anys, 

ara sabem que els nens no són uns amplificadors de la 

pandèmia i, per tant, si haguéssim de tornar a la situa-

ció anterior, l’últim que es tancaria serien les escoles.

   

Sembla que la salut mental serà un dels principals 
reptes en l’immediat futur postpandèmia. Quin 
és el seu punt de vista i l’estratègia del Govern 
en aquest sentit?
La salut mental és la gran prioritat del Departa-

ment de Salut, i del Govern en el seu conjunt, en 

aquesta legislatura. Hi destinarem 80M€ més en 

accions transformadores. De fet, durant aquest 

2022 incrementem un 10% el pressupost destinat a la 

salut mental, que suposa 48M€ més. A més d’aquest 

increment pressupostari, potenciarem estratègies des 

de tots els àmbits amb un abordatge preventiu -enfocat 

a la comunitat i orientat a la recuperació de les persones i 

dels professionals-, i, per descomptat, aconseguir, també, un 

canvi a l’atenció fent-la més accessible i de proximitat.

“HEM EXPRESSAT 
EN DIVERSES 
OCASIONS LA 
NECESSITAT DE 
CANVIAR EL 
CONCEPTE DE 
‘SALUT’, QUE VA 
MOLT MÉS ENLLÀ 
DE L’ABSÈNCIA DE 
MALALTIA”
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ENTREVISTA

8

Estem reforçant l’atenció primària amb un important increment de les plantilles 

i, com destacava abans, amb la incorporació als equips de nous perfils pro-

fessionals com a referents de benestar emocional que permeten impulsar 

el vessant comunitari. Fins ara, n’hem incorporat 160. Així mateix, des 

del Departament també hem posat en marxa Pla de prevenció del 

suïcidi per reduir-ne els casos i l’estigma social a Catalunya. Una de 

les principals línies d’actuació és l’atenció i el suport als professionals, 

a la família i als supervivents.

I finalment, destacar també que en l’àmbit de la salut mental hem 

posat en funcionament els anomenats equips-guia per atendre 

joves amb problemes de salut mental d’altíssima complexitat, i 

acostant l’atenció al domicili.

Des de la fisioteràpia s’ha insistit també en el nombrós col·lectiu de 
persones que pateix la covid persistent. Molts dels seus símptomes 

poden ser tractats mitjançant fisioteràpia, però ara mateix la derivació 
segueix sent complicada per manca de recursos. Es pot traçar un pla 

concret per solucionar aquest tema?
Precisament, un dels grans reptes actuals és el diagnòstic i la identificació de les 

persones afectades per la covid persistent. I, de fet, ja al 2020, el Departament de 

Salut va liderar la guia clínica per atendre les persones amb símptomes persistents 

de la covid-19 amb l’objectiu de millorar la qualitat i l’equitat en l’atenció d’aquests 

pacients.

En l’elaboració de la guia, a més de representants de l’administració catalana, hi 

van participar el Col·lectiu d’afectades i afectats persistents per la covid-19, pro-

fessionals de la primària, a més d’una dotzena de societats científiques i el Servei 

Català de la Salut (CatSalut), entre d’altres.

La guia recomana fer el seguiment dels pacients des de l’atenció primària i, que 

en tot cas, davant l’aparició de determinats signes d’alarma d’aquests pacients 

amb simptomatologia crònica, es faciliti la derivació a nivell hospitalari, on han 

de ser valorats per equips multidisciplinaris. A més, presta especial atenció a les 

conseqüències emocionals i de salut mental. M’agradaria destacar el suport dels 

professionals de la salut mental i dels equips de rehabilitació, en coordinació amb 

les unitats de treball social si es detecten factors de risc social. Precisament, els 

punts més destacats d’aquesta guia els vaig explicar personalment a París a la Co-

missió d’Afers Socials de l’Assemblea Nacional francesa. El fet de poder compartir 

el model català a la capital de França va suposar tot un honor i una oportunitat.

La majoria de les preguntes en una entrevista al conseller de Salut tenen in-
variablement una connexió amb els recursos econòmics. Vostè va dir que, per 
acceptar el càrrec, va revisar l’acord de Govern i els recursos que es destinarien 
a Salut. Quins són aquests recursos i fins on poden arribar per millorar la qua-
litat del sistema?
En aquesta legislatura s’ha fet un esforç clar per prioritzar la salut. En aquest sentit, 

el pressupost de Salut per al 2022 supera els 11 mil milions d’euros (11.244,2 M€) i és 
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un 15% superior a l’anterior (el del 2020), amb un increment total de 1.455 milions 

d’euros. Un dels principals objectius és, a més de consolidar el procés de recupe-

ració del sistema de salut colpejat per la pandèmia de la covid-19, el d’impulsar la 

transformació del sistema.

En aquest acord es parlava d’una inversió global destinada a la millora de l’aten-
ció primària de gairebé 300M€ en els propers 3 anys, i amb l’objectiu d’arribar 
al 25% del pressupost de Salut. Quina és la situació en aquests moments?
El compromís d’aquest Govern amb l’atenció primària és total i absolut. Hem d’acon-

seguir que a l’atenció primària hi hagi més atenció comunitària, més prevenció i més 

promoció de la salut. Precisament, un dels àmbits on la partida pressupostària de 

Salut per a aquest 2022 s’ha incrementat més és el de l’atenció primària.

I, finalment, quina és la seva visió personal sobre la fisioteràpia i sobre quin ha 
de ser el seu paper en el sistema de salut de Catalunya? 
Des del Departament de Salut volem reduir la medicalització d’una societat que ja 

està prou medicalitzada. En aquest sentit, la fisioteràpia ens ofereix una alternativa 

terapèutica no farmacològica. La incorporació progressiva de fisioterapeutes al 

sistema de salut és un dels reptes del Departament, marcat també en el marc del 

Fòrum de Diàleg Professional, que treballa per donar resposta als reptes de present 

i futur de les professions sanitàries. 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya participa en aquest espai de treball, 

les conclusions del qual han de servir al Departament com a full de ruta en les 

polítiques de planificació i ordenació dels professionals de la salut.

Segons les conclusions de la primera etapa del Fòrum, el rol dels fisio-

terapeutes a l’atenció primària passaria per potenciar les activitats 

preventives, d’educació sanitària i promoció de la salut; parti-

cipar en programes d’atenció comunitària desenvolupats 

en l’àmbit de l’atenció primària; millorar la coordinació 

interprofessional, potenciar la multidisciplinarietat 

i la comunicació entre tots els professionals; in-

crementar la capacitat resolutiva de fisioteràpia, 

assumint patologia aguda de baixa complexitat 

i crònica estable i fer atenció domiciliària amb 

visites programades o a demanda.
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ACTUALITAT
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Barcelona serà la capital mundial de la 
fisioteràpia durant els propers 27 i 28 
de maig. Aquell divendres i dissabte, el 
Centre de Convencions Internacional 
de Barcelona (CCIB) serà protagonista 
d’un esdeveniment en què la fisioteràpia 
estarà representada en totes les seves 
vessants i àmbits d’actuació amb experts 
de tot el món.  

LA CITA 
DE L’ANY
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ACTUALITAT

a segona edició del Congrés Internacional de Fisioteràpia s’ha fet esperar. 

Prevista inicialment per a l’any 2020, la pandèmia i les seves diferents onades 

han obligat a allargar l’espera gairebé dos anys. Aquesta espera ha servit també 

per ampliar i definir nous continguts, oferint una mirada amplíssima del món de 

la fisioteràpia i obrint la porta a la participació de nombrosos experts nacionals 

i internacionals. En aquest sentit, el degà, Ramon Aiguadé, afirma que “més que 

mai, ens mereixem retrobar-nos, tornar-nos a veure les cares i celebrar que la 

fisioteràpia està molt viva i més present que mai en la societat. I és que tenim un 

futur esperançador”. 

Per a aquest retrobament, el programa del Congrés contempla, a part de les ses-

sions organitzades com a ponències o masterclass, una sèrie d’activitats comple-

mentàries que permetran a tots els assistents viure dos dies de total immersió en 

la professió. El Congrés compta amb l’assessorament d’un comitè científic integrat 

per Luciana Moizé Arcone, Javier Jerez Roig, Ernest Esteve Caupena, Inés García 

Bouyssou, Esther Mur Gimeno, Eva Blázquez Martínez i Cristina Torres Pascual. 

GAIREBÉ 100 PONENTS EN 11 SALES SIMULTÀNIES DURANT DOS DIES 
COMPLERTS
Els assistents es podran repartir lliurament per cadascuna de les 11 sales 

simultànies amb diferents àmbits d’expertesa, durant dos dies complerts i 

amb participació de ponents d’arreu del món. També les diferents comis-

sions del Col·legi i les universitats catalanes tindran un espai per compartir 

les seves novetats. 

Fisioterapeutes com Susan Whitney, Kary Bø, Emilio Puentedura, Tony Donegan, 

Lars Andersen, Alfio Albasini, entre d’altres, demostren l’abast internacional d’un 

Congrés on estaran representades les diferents àrees de la fisioteràpia. En aquest 

sentit, el conjunt del programa es pot consultar segons la temàtica de cadascuna de 

les ponències o masterclass. Hi haurà continguts dedicats a totes les dimensions 

de la fisioteràpia com neuromusculoesquelètica, geriatria, pediatria, esport, 

neurologia, dolor, respiratòria, activitat física terapèutica, sòl pelvià, covid 

persistent, fisioteràpia invasiva, inclusió i discapacitat. 

En aquest segon FTP incorporem una sala exclusiva d’activitat física tera-

pèutica al costat de la zona d’exposició, que ha suposat el gran canvi de 

paradigma de la fisioteràpia i l’adaptació de la professió al segle XXI. En 

algunes activitats també està previst que hi participin associacions de 

pacients i altres professionals sanitaris que podran conèixer de primera 

mà el que els pot oferir la fisioteràpia. 

A l’espai congressual hi haurà també una fira comercial amb les últimes 

novetats tecnològiques de la nostra professió i que inclourà novetats en R+D.

LA COVID PERSISTENT, UN DELS TEMES PROTAGONISTES
Després d’una pandèmia com la que hem viscut durant els dos darrers anys, 

l’aparició de la covid persistent serà un dels temes que es tractaran al Congrés. 

Des de les seves diferents aportacions i amb les evidències científiques ja existents, 

L

“BARCELONA 
SERÀ LA CAPITAL 
MUNDIAL DE LA 
FISIOTERÀPIA EL 
27 I 28 DE MAIG”
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la fisioteràpia és un element clau per a la solució terapèutica de la covid 

persistent. 

Els pacients amb covid persistent presenten un conjunt de símptomes 

que se superposen amb altres afeccions postinfeccioses, com els pacients 

diagnosticats amb la síndrome de fatiga crònica. Els símptomes relacio-

nats amb la fatiga, el malestar postesforç, el desacondicionament físic i la 

resposta aguda a l’esforç s’han d’avaluar en pacients amb covid persistent 

amb fatiga predominant i s’analitzarà com iniciar el camí de la recuperació.

COMUNICACIONS ORALS I PÒSTERS
A banda dels ponents, l’FTP22 ha convidat a participar-hi a tots aquells fisiote-

rapeutes que han volgut fer una aportació de coneixement dels seus treballs de 

recerca (estudis clínics, revisions bibliogràfiques o presentació de casos clínics) a 

través de dues opcions de presentació:

 Pòster: format de pòster físic, mida 120x80 i disposició vertical. Als pòsters 

acceptats se’ls ha assignat un espai a la zona d’exposició així com un horari per a 

la seva defensa.

 Comunicació oral: exposició oral de 10 minuts. A les comunicacions acceptades 

se’ls ha assignat un horari i un espai de presentació. Després de la presentació 

s’obrirà un torn de preguntes per als assistents.

CONCURS DE PROJECTES
Dins del Congrés Internacional FTP22, també se celebrarà el II Concurs de Pro-

jectes del CFC. L’objectiu del concurs és fomentar l’esperit emprenedor entre els 

professionals de la fisioteràpia, així com la promoció de la innovació i la creació de 

noves empreses capaces de contribuir en el desenvolupament i millora de la salut 

i la qualitat de vida.

En el Congrés es presentaran els millors projectes, que seran exposats i presentats 

en comunicacions de 10 minuts durant l’esdeveniment. El concurs tindrà lloc el 28 

de maig. El projecte guanyador rebrà un xec per valor de 1.000 euros i serà motiu 

d’un reportatge al Noticiari del Col·legi.

UN ESPAI PER A LA MÚSICA
L’FTP22 també tindrà un espai per a l’entreteniment i la cultura amb una interes-

sant programació musical. D’una banda, els Northern Cellos, quatre violoncel·listes 

de les comarques gironines que integren l’únic quartet de violoncels elèctrics del 

país (i un dels pocs d’Europa). El grup interpretarà enèrgics medleys de rock, pop, 

dance i metal amb particularíssimes versions d’estrelles tan dispars com Adele, 

Avicii, Queen, AC/DC, Michael Jackson, Guns n’Roses i David Guetta. Let’s rock, 

let’s dance... let’s cello!

Completarà la programació musical Lia Jensen, jove discjòquei, violinista i trom-

petista. Als 15 anys ja va començar a punxar vinils i 4 anys més tard inicià la seva 

carrera professional amb el seu violí, tocant en diferents esdeveniments. Després 

de guanyar experiència als escenaris, es disposa a mostrar el seu talent punxant i 

tocant amb els seus instruments.

“L’FTP22 S’HA 
CONFIGURAT AMB 
UN PROGRAMA 
DINÀMIC ON 
LES ACTIVITATS 
PARAL·LELES 
SERVIRAN PER 
EXPLICAR EL FUTUR 
DE LA PROFESSIÓ”



14

DIVENDRES  27/05/2022

09:30-10:00

Inauguració
Ramon Aiguadé, 
degà del CFC

10:15-11:00

Ponència
El traumatisme 
cranioencefàlic 
lleu i el paper del 
fisioterapeuta en el 
tractament
Susan L. Whitney

11:30-12:15

Ponència
La pràctica del 
terapeuta manual: 
perquè “bé” no 
està bé
Emilio Puentedura

12:15-13:00

Ponència
La síndrome del 
dolor patel·lofemo-
ral: un abordatge 
de tractament 
multimodal
Alfio Albasini

13:00-13:45

Ponència
El model 
biopsicosocial, 
l’atenció centrada 
en el pacient i 
l’exercici
Ben Cormack

10:15-11:00

Ponència
Mobilització 
amb moviment 
en esquinços de 
turmell: pràctica i 
evidència
Francisco Neto

10:15-12:15

Masterclass
Classe sobre els 
exercicis musculars 
per al sòl pelvià
Kari Bø

12:15-14:15

Masterclass
Patologies del sòl 
pelvià femení: 
problemes urinaris i 
sexuals
Anna Abelló Pla

10:15-12:15

Masterclass
Ecografia en sòl 
pelvià. Tècnica 
d’abordatge des de 
la fisioteràpia
Carolina Walker 
Chao

12:15-14:15

Masterclass
Tractament 
fisioterapèutic de 
les disfuncions 
sexuals masculines
Inés Ramírez 
García

10:15-12:15

Masterclass
El peu caigut 
en pacients 
neurològics: és 
realment una 
qüestió dels 
dorsiflexors?
Gilly Davy

12:15-14:15

Masterclass
Pendent

10:15-11:00

Ponència
Estudi PREFROB. 
Prevenció de la 
fragilitat en ancians 
obesos
Marc Terradellas

11:30-12:15

Ponència
Exercici terapèutic 
i deteriorament 
cognitiu
Joan Ars Ricart

12:15-13:00

Ponència
Libera- Care. 
Sistema de gestió 
i qualitat de vida 
en la cura de les 
persones
Joan Sala Casanovas

13:00-13:45

Ponència
Dolor crònic en la 
gent gran. I ara què?
Pere Bacardit Pintó

11:30-12:15

Ponència
La lesió 
d’isquiosurals en 
l’esportista. 
José Manuel 
Sánchez Ibáñez

12:15-13:00

Ponència
Biòpsies de punts 
gallet miofascials: 
història i estat 
actual
Orlando Mayoral del 
Moral

Pausa

Pausa - cafè

13:45-14:30

Ponència
Lliçons clau per im-
plementar l’exercici 
basat en l’evidència 
a l’hora de prevenir 
caigudes i alleujar la 
fragilitat
Dawn A Skelton

13:45-14:30

Ponència
Abordatge de 
fisioteràpia del pa-
cient afectat d’una 
fractura proximal de 
l’húmer
Lluís Puig Torre-
grosa

13:00-13:45

Ponència
Integració clínica 
de sistemes en 
fisioteràpia: de la 
teòrica a la pràctica 
i de la pràctica a la 
teòrica mitjançant 
un cas clínic
Pedro Rubio 
Montoro

13:45-14:30

Ponència
Tractament del dolor 
crònic des d’Atenció 
Primària. Una trans-
formació del model 
assistencial
Federico Montero 
Cuadrado

Pausa

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

116 + 117 133 + 134 113 127 128 129 + 130

PROGRAMA FTP 2022
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10:15-12:15

Masterclass
Principals tècniques 
de drenatge de 
secrecions en 
pediatria
Gerard Muñoz 
Castro

12:15-14:15

Masterclass
Pendent

10:15-12:15

Masterclass
Pendent

12:15-14:15

Masterclass
La CIF com a 
marc d’actuació 
en fisioteràpia 
pediàtrica: aplicació 
pràctica
Neus Suc Lerin

Pausa

Pausa

Pausa - cafè

Pausa

10:30-11:00

Ponència
Prehabilitació en 
càncer de mama
Anabel Casanovas 
Alvarez

11:30-12:00

Ponència
Fisioteràpia vesti-
bular, basada en el 
raonament clínic i 
l’evidència científica
Santiago Crucci 

12:00-12:30

Ponència
Mobilització precoç 
en l’ECMO
Bernat Planas 

12:30-13:00

Ponència
La eHealth contra el 
desconeixement del 
sòl pelvià
Eva Hernando

13:00-13:30

Ponència
L’oblidat de la 
ciència: tractament 
de fisioteràpia en 
malària cerebral
Carme Campoy 
Guerrero

13:30-14:00

Ponència
Utilitzar la 
representació del 
propi cos en la 
realitat virtual per 
tractar el dolor
Tony Donegan

10:15-11:00

Ponència
Disfuncions i 
tractaments 
innovadors del sòl 
pelvià femení i 
masculí en relació a 
l’activitat física
David Sanchez 
Rienda

11:30-12:15

Ponència
Seure menys i mou-
re’s més; barreres 
i els facilitadors 
en persones amb 
problemes greus de 
salut mental
Guillem Jabardo 
Camprubí

12:15-13:00

Ponència
Procés de 
rehabilitació de 
lesions musculars 
i tendinoses en el 
futbol femení
Roger Ollé Parellada

13:00-13:45

Ponència
L’entrenament i 
exercici terapèutic 
en els programes de 
rehabilitació pulmo-
nar i l’activitat física 
a llarg termini en les 
malalties respira-
tòries cròniques
Elena Gimeno-
Santos

13:45-14:30

Ponència
Impingement 
femoroacetabular. 
Estat de l’art 
i implicacions 
clíniques
Fernando Ramos 
Gómez

Pausa

09:00-20:30

Fira comercial i
activitats lúdiques

131 132 122 124 + 125 111 + 112

  NEUROMUSCULOESQUELÈTICA  

  GERIATRIA  

  PEDIATRIA  

  ESPORT  

  NEUROLOGIA  

  DOLOR  

  RESPIRATÒRIA  

  MISCEL·LÀNIA  

  ACTIVITAT FÍSICA TERAPÈUTICA  

  SÒL PELVIÀ  

  GRUPS DE TREBALL  

  UNIVERSITATS  

  FTPITCH  

  ALTRES  

  LOGÍSTICA  

   FIRA COMERCIAL I ACTIVITATS 
LÚDIQUES  

  COVID PERSISTENT  

  EMPRESES FORMACIÓ  

  FISIOTERÀPIA INVASIVA  

  PAUSA  

   RECERCA, DESENVOLUPAMENT I 
INNOVACIÓ (R+D+I)  

  COMUNICACIONS LLIURES  

   FISIOTERÀPIA, INCLUSIÓ I 
DISCAPACITAT
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15:45-16:30

Ponència
Ús de sistemes d’en-
trenament cognitiu i 
de la velocitat en la 
pràctica clínica
Esther Esteban 
García

15:45-16:30

Ponència
Pendent

15:45-16:30

Ponència
Exploració en 
fisioteràpia del 
pacient vertiginós i 
inestable
Javier Fernández 
Gutiérrez

15:45-16:30

Ponència
Acupuntura clínica, 
electroacupuntura 
i neuromodulació 
funcional (coneixe-
ments i aplicació en 
fisioteràpia invasiva)
Antonio García 
Godino

15:45-16:30

Ponència
Teràpia Postural 
Propioceptiva, esta-
bilitat segmental i 
control motriu
Cristina Cano 
Núñez

16:30-17:15

Ponència
Aplicació de les tèc-
niques abdominals 
hipopressives en la 
fisioteràpia
Mireia Checa Díaz

17:15-18:00

Ponència
Evolució funcional 
de pacients 
post-COVID-19 
tractats amb un 
protocol de rehabi-
litació domiciliària a 
Espanya
Natàlia Torres Sainz 
de Leciñana

18:30-19:15

Ponència
Què en sabem de 
la neurociència 
del dolor i com ho 
podem aplicar als 
nostres pacients?
Cristina Arjonilla 
Molina

19:15-20:00

Ponència
El paper sensorial 
de la planta del peu: 
Revisió i actualitza-
ció de perspectives 
clíniques
Alba Pose Gontad

16:30-17:15

Ponència
La hipoteràpia i 
la implicació en 
el processament 
sensorial
Sara Andrés Granyó
Carlota Soler 
Manzano

17:15-18:00

Ponència
Debilitat diafragmà-
tica en el pacient 
crític
Gonzalo Balleste-
ros Reviriego

19:15-20:00

Ponència
Fisioteràpia vs 
osteopatia: la 
reconciliació, és 
possible?
Ernest Ramón 
Lamiel

16:30-17:15

Ponència
Noves perspectives 
per a la neuroreha-
bilitació
Josep Medina 
Casanovas

16:30-17:15

Ponència
Exercici terapèutic 
en pacients neu-
rològics
Alba Jiménez Cubo

17:15-18:00

Ponència
Teràpies intensives, 
canvi de paradig-
ma?
Cristina Vázquez 
Gonzálezs

16:30-17:15

Ponència
Càrrega òptima i 
rehabilitació de les 
lesions dels lliga-
ments del turmell
Chris Bleakley

17:15-18:00

Ponència
Teràpia d’exercici 
per a pacients amb 
dolor crònic: Una 
veritat incòmoda?
Jo Nijs

Dinar

Pausa

15:45-18:00

Masterclass
Pendent

18:30-20:30

Masterclass
Pendent

17:15-18:00

Ponència
Columna cervical i 
espatlla. Entenent la 
seva relació estruc-
tural i funcional
Marta Tejedo 
Carranza

19:15-20:00

Ponència
Trencant mites i 
falses creences: 
l’educació com a 
tractament
Daniel Paulino 
Nogueira

18:30-19:15

Ponència
Canviar el rumb de 
l’esclerosi múltiple 
amb el programa 
innovador MS Get a 
Head Start
Gilly Davy

18:30-19:15

Ponència
Detecció i control 
de deficiències 
funcionals com a 
eina de prevenció 
en l’esport actual
Cristina Adillón 
Camón

19:15-20:00

Ponència
Variabilitat de la 
lesió muscular a 
l’esport. Lesions a 
diferents músculs 
i/o a diferents 
ubicacions com-
porten tractaments 
diferents
Isaac Serrano 
Vivancos

19:15-20:00

Ponència
Evidència científica 
i marc clínic del 
concepte Bobath
Mónica Junquero 
Giménez

18:30-19:15

Ponència
Pain Neuroscience 
Education: Abordat-
ge “hands off” en 
el tractament del 
dolor persistent
Ismael Mohamed 
Mohamed

18:30-19:15

Ponència
Protocol de 
fisioteràpia després 
de la intervenció 
d’hemilaminecto-
mia toracolumbar 
a teckels per evitar 
l’aparició de noves 
hèrnies a causa de la 
seva conformació
Marta Subirats
Laura Castells 

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

116 + 117 133 + 134 113 127 128 129 + 130

DIVENDRES  27/05/2022
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16:00-16:30

Ponència
Recomanacions 
Europees (EULAR) 
d’Activitat Física 
en persones amb 
Artritis Inflamatòria i 
Osteoartritis
Silvia García

15:45-16:30

Ponència
La CIF com a marc 
d’actuació en fisio-
teràpia pediàtrica
Neus Suc Lerin
Silvia García Díaz-
Vázquez

16:30-17:15

Ponència
Pendent

17:15-18:00

Ponència
Fisioteràpia respi-
ratòria en pediatria: 
principis bàsics del 
pacient pediàtric 
i actualització 
científica
Gerard Muñoz 
Castro

18:30-19:15

Ponència
Fisioteràpia en 
pediatria: pers-
pectives des de la 
investigació
Verónica Robles 
García

19:15-20:00

Ponència
Rol del fisiotera-
peuta en malalties 
neuromusculars
Robert Muní Lofra

16:30-17:00

Ponència
Lliscament del nervi 
ciàtic en lesió isquio-
sural. 
Carles Munné 
Rodríguez 

17:00-17:30

Ponència
Disseny d’un dis-
positiu de valoració 
i tractament de la 
columna cervical 
superior
Andoni Carrasco-
Uribarren

17:30-18:00

Ponència
El costat fosc de la 
força muscular: eina 
terapèutica essencial
Fran Martín Orive

18:30-19:00

Ponència
Eficàcia de 
l’abordatge manual 
fisioterapèutic i 
osteopàtic de la 
malaltia del reflux 
gastroesofàgic en 
pacients amb hèrnia 
de hiatus tipus I
Ricard Tutusaus

19:00-19:30

Ponència
Avaluació ecogràfica 
de la capsulitis ad-
hesiva de l’espatlla. 
Descripció d’un 
nou i simple signe 
de diagnòstic per 
imatge
Carme Moragues

Dinar

Pausa

15:45-17:45

Masterclass
Modulació del 
flux respiratori per 
millorar el drenatge 
de secrecions durant 
ventilació mecànica 
invasiva
Joan-Daniel Martí 
Romeu

18:30-20:30

Masterclass
Pendent

15:45-17:45

Masterclass
Pendent
Adriana Castanyer 
Llanes

Pausa

18:30-20:30

Masterclass
Integrant el nou 
paradigma d’aten-
ció al pacient amb 
dolor crònic a la 
pràctica diària: evi-
dència i aplicabilitat 
clínica
Alejandro Luque 
Suárez

09:00-20:30

Fira comercial i
activitats lúdiques

131 132 122 124 + 125 111 + 112

  NEUROMUSCULOESQUELÈTICA  

  GERIATRIA  

  PEDIATRIA  

  ESPORT  

  NEUROLOGIA  

  DOLOR  

  RESPIRATÒRIA  

  MISCEL·LÀNIA  

  ACTIVITAT FÍSICA TERAPÈUTICA  

  SÒL PELVIÀ  

  GRUPS DE TREBALL  

  UNIVERSITATS  

  FTPITCH  

  ALTRES  

  LOGÍSTICA  

   FIRA COMERCIAL I ACTIVITATS 
LÚDIQUES  

  COVID PERSISTENT  

  EMPRESES FORMACIÓ  

  FISIOTERÀPIA INVASIVA  

  PAUSA  

   RECERCA, DESENVOLUPAMENT I 
INNOVACIÓ (R+D+I)  

  COMUNICACIONS LLIURES  

   FISIOTERÀPIA, INCLUSIÓ I 
DISCAPACITAT
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DISSABTE  28/05/2022

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

09:30-10:15

Ponència
Rehabilitació: de 
la teràpia física al 
rendiment esportiu
Ericka Céspedes 
Marozzi

10:15-11:00

Ponencia
HIITherapeutic: 
¿Una modalidad 
terapéutica?
Jose Casaña 
Granell

11:30-12:15

Ponència
Exercici terapèutic 
i càncer. Aspectes 
indispensables a 
considerar per part 
dels fisioterapeutes
Erika Cyrus Barker

12:15-13:00

Ponència
Exercici terapèutic i 
malaltia crònica: The 
best evidence for the 
oldest therapy
Jordi Vilaró

13:00-13:45

Ponència
Hi ha exercicis 
alternatius a l’entre-
nament dels músculs 
del sòl pelvià en el 
tractament de la 
incontinència urinària 
femenina...
Kari Bø

11:30-13:30

Masterclass
Repensant l’exercici
Ben Cormack

11:30-13:30

Masterclass
Ús de sistemes 
d’entrenament 
cognitiu i de la 
velocitat en la 
pràctica clínica
Esther Esteban 
García

09:00-11:00

Masterclass
Seguretat i 
efectivitat de 
la manipulació 
espinal: realment la 
teràpia manual no 
funciona?
Emilio Puentedura

09:00-11:00

Masterclass
Actualització del 
vertigen posicional 
paroxístic benigne 
(VPPB)
Susan L. Whitney

09:00-11:00

Masterclass
La síndrome 
del dolor 
patel·lofemoral: 
un abordatge 
de tractament 
multimodal
Alfio Albasini

11:30-13:30

Masterclass
Usos de la 
tecarteràpia dins 
de les finestres 
terapèutiques per 
a les necessitats de 
l’alta competència
Martha E 
Sisfontes J

09:00-11:15

Comunicacions 
lliures

Hi haurà una 
comunicació cada 
15 minuts

11:30-13:30

Comunicacions 
lliures

Hi haurà una 
comunicació cada 
15 minuts

09:00-11:00

FTPitch

11:30-13:45

FTPitch

Pausa - cafè

Pausa Pausa

116 + 117 133 + 134 113 127 128 129 + 130

14:00

Dinar
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09:00-20:30

Fira comercial i
activitats lúdiques

131 132 122 124 + 125 111 + 112

11:30-12:15

Ponència
Discapacitat 
funcional i 
envelliment
Javier Jerez Roig

12:15-13:00

Ponència
Implementació, 
aplicabilitat i for-
mació de la Classifi-
cació Internacional 
del Funcionament 
CIF associat a 
perfils funcionals 
en contextos 
educatius, laborals i 
socials
Daniel Eduardo Cid 

11:30-13:30

Masterclass
Abordatge 
terapèutic del dolor 
crònic en la gent 
gran
Pere Bacardit Pintó

09:00-11:00

Masterclass
Obstacles i 
promeses del 
Programa d’Exercici 
Otago. Com 
funciona realment 
a l’hora de prevenir 
caigudes?
Dawn A Skelton

09:00-11:00

Masterclass
Prescripció 
d’exercici físic 
en les persones 
grans. Metodologia 
VIVIFRAIL
Mikel López Sáez 
de Asteasu

09:30-10:15

Ponència
Long COVID. 
Un repte per a 
la rehabilitació 
integral
Narda Murillo 
Licea

10:15-11:00

Ponència
Efectes de la 
rehabilitació 
respiratòria sobre 
els símptomes 
rellevants de la 
COVID persistent 
(syndrome post-
COVID-19)
Adriana Castanyer

11:30-12:15

Ponència
Exercici terapèutic 
i COVID persistent: 
enfocament de la 
fisioteràpia
Antonio Cuesta 
Vargas Llanes

12:15-13:00 

Ponència
COVID persistent: 
una realitat 
“invisible”?
M. del Pilar Yagüe 
Sebastián

13:00-13:45

Ponència
Pendent

09:30-10:15

Ponència
Malalties del múscul 
i exercici de força: 
amics o enemics?
Raquel Sebio 
García

10:15-11:00

Ponència
Exercici terapèutic i 
malaltia metabòlica. 
Què sabem fins ara?
Raúl Arán Jové

11:30-12:15

Ponència
Prescripció d’exercici 
al càncer de mama: 
Més enllà del “RM”
Cristina Roldán 
Jiménez

12:15-13:00

Ponència
Exercici: una vacuna 
contra el dolor crònic
Alexandra
Alonso Sal

13:00-13:45

Ponència
Exercici terapèutic 
de tipus 
multicomponent en 
l’adult major: De la 
teoria a la pràctica
Noé Labata Lezaun

Pausa - cafè

Pausa

Pausa
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15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

15:45-16:30

Ponència
Context terapèutic 
i efecte placebo: 
un repte en recerca 
clínica
Antoni Morral

15:45-16:30

Ponència
Drenatge de 
secrecions en els 
pacients crítics 
durant ventilació 
mecànica invasiva
Joan-Daniel Martí

16:30-17:15

Ponència
Nous sistemes de 
predicció del dolor 
persistent MSK: 
escoltant el pacient. 
“Bags of words” i 
processament de 
llenguatge natural. 
Alejandro Luque

17:45-18:30

Ponència
L’exercici 
físic i el dolor 
musculoesquelètic 
derivat de la feina
Lars L. Andersen

16:30-17:15

Ponència
Rol de la fisioteràpia 
respiratòria en la 
bronquiolitis del 
lactant
Mireia Pardàs 
Peraferrer

17:45-18:30

Ponència
Indicadors de 
seguretat en la 
mobilització precoç
Eva Blázquez 
Martínez

18:30-19:15

Ponència
Rehabilitació 
cardiorespiratòria 
després de l’ictus: 
cap a un nou 
paradigma
Ana Lista-Paz

19:15-20:00

Ponència
Pendent

15:15-17:15

Masterclass
Abordatge de 
fisioteràpia del 
pacient afectat 
d’una fractura 
proximal de l’húmer
Lluís Puig 
Torregrosa

15:15-17:15

Comunicacions 
lliures

Hi haurà una 
comunicació cada 
15 minuts

17:45-19:45

Comunicacions 
lliures

Hi haurà una 
comunicació cada 
15 minuts

17:45-19:45

Masterclass
Estratègies 
d’afrontament 
actiu per al dolor 
crònic des de la 
fisioteràpia
Federico Montero 
Cuadrado

Pausa Pausa15:15-17:15

Masterclass
El tractament de la 
inestabilitat crònica 
de turmell
Chris Bleakley

17:45-19:45

Masterclass
Valoració de punts 
clau en la prevenció 
de lesions
Isaac Serrano 
Vivancos

15:15-17:15

Masterclass
La lesió muscular. 
Del diagnòstic al 
Return to Play: a 
propòsit de casos 
clínics
Roger Ollé 
Parellada

17:45-19:45

Masterclass
Detecció i control 
de deficiències 
funcionals com a 
eina de prevenció 
en l’esport actual
Cristina Adillón 
Camón

Pausa

Pausa Pausa

18:30-19:15

Ponència
Transformar les 
cures dels pacients 
amb osteoartritis de 
genoll i maluc. El rol 
del fisioterapeuta
Ewa Roos

19:15-20:00

Ponència
Mètodes emprats en 
recuperació esportiva 
dins de la perioditza-
ció de l’entrenament 
en esport de conjunt
Martha E Sisfontes J

116 + 117 133 + 134 113 127 128 129 + 130

Dinar
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15:15-17:15

Masterclass
Les variables que 
cal tenir en compte 
en la readaptació 
esportiva
Ericka Céspedes 
Marozzi

17:45-19:45

Masterclass
Programació de 
sessions d’exercici 
en pacients amb 
càncer adults 
i adults grans. 
Avaluació, definició 
d’objectius, maneig 
de càrregues, 
precaucions
Erika Cyrus Barker

15:15-17:15

Masterclass
Good Life with 
osteoarthritis from 
Denmark (GLA:D®). 
Introducció al 
programa, exercici 
individualitzat i 
avaluació amb 
tests objectius 
en pacients amb 
osteoartritis de 
maluc i genoll
Ewa Roos

17:45-19:45

Masterclass
Tècniques de 
drenatge de 
secrecions: efectes 
bioquímics i 
transport mucociliar
Jordi Vilaró 
Casamitjana

09:00-20:30

Fira comercial i
activitats lúdiques

15:45-16:30

Ponència
Prevalença de 
la disparèunia 
en dones joves 
i tractament de 
fisioteràpia
Anna Abelló

16:30-17:15

Ponència
Fisioteràpia en el 
dolor perineal
Carolina Walker 
Chao

17:45-18:30

Ponència
Incontinència 
urinària després de 
la prostatectomia 
radical: Cal fer 
fisioteràpia? 
Inés Ramírez García

18:30-19:15

Ponència
Sobre gènere, 
sexualitat, cossos 
normatius... nous 
reptes en fisioteràpia 
pelviperineal
Marta Jiménez

19:15-20:00

Ponència
El sòl pelvià: quina 
vergonya! La 
primera cita amb la 
fisioteràpia del sòl 
pelvià
Mireia Grossmann

Pausa

16:00-16:45

Reptes metodològics 
en l’avaluació de 
l’eficàcia de la 
teràpia manual
Gerard Àlvarez 
Bustins

15:15-16:00

Ponència
Efectes de la teràpia 
manual sobre la 
simptomatologia del 
TDAH infantil
Vanessa Bayo 
TallónPlaRomeu

16:45-20:00

Masterclass
Pendent

Pausa

Pausa

131 132 122 124 + 125 111 + 112
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A FONS

ctualment és professora de fisioteràpia a l’Escola de Ciències de la Salut i 

Rehabilitació del Departament d’Otorrinolaringologia i el Centre de Ciències 

Clíniques i Translacionals de la Universitat de Pittsburgh. Té el suport del Departa-

ment de Defensa i l’Institut Nacional de la Salut per desenvolupar tecnologia per a 

persones amb problemes vestibulars i per estudiar la dosificació de l’exercici físic. 

És autora i coautora de més de 150 articles a Medline. Actualment es dedica a la 

recerca sobre els traumatismes cranioencefàlics i les persones amb problemes 

vestibulars i d’equilibri.

Al llarg de la seva trajectòria ha estat autora de més de 150 articles científics. 
Quina importància creu que té la recerca en el futur de la fisioteràpia?
És essencial. Crec que la recerca ha fet més creïble la nostra professió. Ara ens me-

reixem un seient a taula junt amb altres professionals de la salut. I ens ha fet molt més 

visibles pel que fa al que hem d’oferir als nostres pacients i a la comunitat sanitària.

Quina és la seva tasca actual a nivell de recerca? Quins objectius persegueix?
En aquest moment, estem fent algunes coses molt interessants relacionades amb 

la commoció cerebral o lesions cerebrals lleus i l’exercici. Hem desenvolupat una 

aplicació, que es pot utilitzar al telèfon o a la tauleta, que utilitza un programari de 

reconeixement ocular i facial per determinar si les persones fan correctament els 

seus exercicis oculars per prevenir marejos. Crec que és la primera vegada que es fa. 

Aquest és un dels nostres projectes. També estem utilitzant la realitat virtual amb 

un dispositiu que se situa al cap de la persona per fer exercici. Estem desenvolupant 

aquesta tecnologia per a persones amb trastorns vestibulars. També estic treballant 

A

Susan L. Whitney
Fisioterapeuta, PhD i especialista 
certificada en neurologia

“La recerca és 
essencial per 
al futur de la 
fisioteràpia”

Fisioterapeuta, PhD i 
especialista certificada en 
neurologia. Entrenadora 
esportiva certificada, 
vicepresidenta de l’Associació 
Internacional de Fisioteràpia 
Neurològica, doctorada de 
l’Associació Americana de 
Fisioteràpia, doctorada en 
desenvolupament motor/
aprenentatge motor per la 
Universitat de Pittsburgh i 
llicenciada en Fisioteràpia 
per la Universitat de Temple a 
Filadèlfia.

Entrevista a 
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en un projecte amb un col·lega a Bèlgica on analitzem la por i com evitar-la. So-

vint la gent té por d’exercitar-se perquè els pot provocar marejos, un fet molt més 

habitual del que pensem. I el que hem fet és desenvolupar una escala que sembla 

predir millor si la gent millorarà als tres mesos. Recentment hem publicat l’article 

amb un grup també de Bèlgica, i ara s’està traduint a l’àrab, i pensem que és una 

bona escala per tractar persones amb aquest tipus de trastorns.

En què més està treballant actualment?
Un altre projecte en el qual estem treballant és en intentar esbrinar si és el millor 

exercici per als nostres pacients. Estem fent un assaig gran i aleatori per analitzar 

l’exercici en termes de la seva intensitat. Per exemple, si prescric a un pacient més 

exercicis que són més difícils de fer i li dono a un altre exercicis que són més fàcils 

de fer, qui millora més ràpid? Si et dono més exercicis per fer, això et fa millorar més 

ràpid? No sabem la resposta i és el que estem estudiant.  

També està estudiant la importància del contrast a l’hora de fer exercicis, oi?
Sí, estem fent un projecte amb una col·lega de Lisboa que ha recopilat dades sobre el 

contrast i com afecta a les persones que pateixen marejos. És un aspecte important 

perquè, de vegades, dibuixem una X sobre el fons blanc i pensem que l’exercici és 

més senzill per a les persones que si dibuixem una X amb un fons diferent, però, en 

realitat, no coneixem la resposta científicament. El que estem intentant fer és obser-

var l’efecte del contrast. Si canvieu el contrast, com percep la persona la dificultat 

de l’exercici? Canvia la capacitat per fer l’exercici? Tampoc sabem si la mida de la 

lletra suposa una diferència en els exercicis, i per això estem tractant de respondre 

aquestes preguntes clíniques que considero que són molt importants. En el fons, 

el que estem intentant fer és crear paràmetres o regles d’exercici que es basen en 

la ciència en lloc de la nostra experiència. Aquest és realment part del gran impuls 

que tenim al nostre laboratori en aquest moment. Intentar analitzar realment la 

nostra prescripció, que és l’exercici, i descobrir quin és el millor per recomanar-lo a 

les persones que tractem.

 

Tots els projectes en què està treballant es desenvolupen en el context 
de la seva universitat? O també col·labora amb empreses privades o 
altres col·legues? 
Ambdós. Estic treballant amb col·legues i amics a Portugal, Jordània 

i Bèlgica. També estic treballant amb un amic a la Johns Hopkins als 

Estats Units. Tinc estudiants de doctorat amb els quals treballo. Estic 

treballant amb un doctorand a Portugal, però també a Nova Zelanda. 

En definitiva, tinc oportunitats meravelloses a tot el món per treballar 

amb persones molt intel·ligents.

Era molt jove quan va decidir que volia ser fisioterapeuta. Què la va fer 
triar aquesta professió?
De fet, va ser al final de la guerra del Vietnam.  Jo estava a l’institut i vaig conèixer 

uns joves ferits en un hospital d’una base de l’exèrcit que havien tingut una ampu-

tació. Amb ells vam jugar a bàsquet i em van explicar que anaven a teràpia física. 

Allà vaig decidir que esbrinaria què era allò de la teràpia física perquè volia que ells 

mateixos caminessin millor, i per això, em vaig convertir en fisioterapeuta.

“ENS MEREIXEM
UN SEIENT A 
TAULA JUNT 
AMB ALTRES 
PROFESSIONALS 
DE LA SALUT”
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A FONS

Quina és la seva visió general sobre fisioteràpia? Com creu que la fisioteràpia 
pot tenir un paper més important en els sistemes nacionals de salut?
Crec que és important que els fisioterapeutes comencin a anar a reunions i congres-

sos on també hi van els metges, per formar part de l’equip. A mesura que la ciència 

aporti dades que demostrin de manera fiable que la fisioteràpia és molt eficaç, cada 

vegada formarem més part dels equips. 

Per exemple, crec que al Japó i a Corea del Sud estan molt més a prop d’aconseguir 

que els serveis de fisioteràpia siguin pagats pel Sistema Nacional de Salut gràcies 

a les evidències científiques que ens donen suport. Les pautes clíniques pràctiques 

demostren que podem marcar la diferència en els nostres pacients. 

Si mira la seva carrera, quina diria que és la seva major contribució a la 
pràctica clínica?

Probablement són els mesuraments clínics en rehabilitació vestibular, perquè 

això és principalment el que faig. He treballat molt amb eines de mesura i 

validant-les en persones amb trastorns d’equilibri. La majoria de les coses 

que faig estan molt orientades clínicament.

Considera que la pandèmia, malgrat la crisi que ha comportat, pot 
impulsar un canvi positiu per a una major presència de fisioterapeutes 

en el sistema sanitari?
I tant que sí. Crec que la pandèmia ha obert una altra porta als professionals. 

És possible que la gent no vulgui pujar a un tren o anar a una altra ciutat per 

visitar-se, però és possible que vulgui utilitzar la telesalut. Als Estats Units tenim 

molt clar que la telesalut no desapareixerà. Hi ha elements que estem incorporant 

com ara l’aplicació que estic ajudant a desenvolupar amb una empresa. Amb ella 

podem veure com els pacients estan fent els seus exercicis i la qualitat i quantitat de 

l’exercici. Això és de gran ajuda per a totes les parts perquè pots mesurar l’evolució.

Defensa que tenir una vida activa és el millor mètode de prevenció per aconseguir 
una bona qualitat de vida. Com s’argumenta aquest punt de vista?
No estic mai segura de quin tipus d’exercici és l’adequat per a cada persona. Crec 

que aconseguir que els nostres pacients s’activin és una de les coses més increïbles 

que fem. Sempre recomano als meus pacients fer els seus exercicis oculars, però 

també els demano que caminin o facin algun tipus d’exercici aeròbic. Però realment 

no sabem quina és la recepta màgica per tal que els nostres pacients se sentin millor.

Vostè participarà al Congrés FTP que se celebrarà a Barcelona el maig de 2022. 
Quin tipus de presentació poden esperar els professionals? En què se centrarà 
la seva participació?
Farem dues presentacions. La primera sobre vertigen posicional paroxístic benigne 

(VPPB). Parlaré d’un nou estudi que estic fent en el qual calcularem la intensitat i 

la velocitat del nistagme i veurem si hi ha una relació entre això i l’equilibri de les 

persones, la seva percepció al caminar i marejos. En la meva segona presentació 

tractaré la commoció cerebral i el paper del fisioterapeuta en el seu tractament. Tot 

això ho abordarem des del punt de vista de l’esport així com en les persones grans.

“LA PANDÈMIA 
HA OBERT UNA 
ALTRA PORTA ALS 
PROFESSIONALS”
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ON ES FA
Grans hospitals i alguns centres de fisioteràpia especialitzats.

OBJECTIUS
 Detecció i valoració funcional de les patologies relacionades amb el sistema 

vestibular i l’equilibri, en general.

 Detecció precoç i tractament d’adults i nens en risc de caigudes per 

alteracions de l’equilibri.

 Millora del rendiment esportiu a través de la millora de la coordinació. 

 Millora de processos cognitius bàsics (atenció, memòria, sensació i 

percepció). 

 Potenciació dels fenòmens de compensació central i neuroplasticitat.

 Increment dels reflexos relacionats amb el control de l’equilibri.

 Dessensibilització de la dependència visual i la hipofunció vestibular.

TRACTAMENTS
 La fisioteràpia vestibular utilitza diferents recursos depenent del cas a tractar 

com ara exercicis d’adaptació i substitució, maniobres posicionals o exercicis 

visuals i propioceptius per estimular els mecanismes de compensació central.

 Té una doble competència: exploratòria (valoració funcional del pacient) i 

terapèutica (rehabilitació integral dels problemes d’equilibri).

 És un àmbit transversal a d’altres de la fisioteràpia com la geriatria, la 

pediatria, la neurologia, la NME i la fisioteràpia esportiva.

FISIOTERÀPIA 
VESTIBULAR
La fisioteràpia vestibular redueix o elimina el vertigen, 
el mareig, la inestabilitat i els problemes d’equilibri 
i ofereix estratègies terapèutiques per estabilitzar la 
imatge visual a la retina. El sistema vestibular, juntament 
amb el sistema visual i el sistema propioceptiu, 
s’encarrega de mantenir la condició d’equilibri i 
d’estabilitat. 

NOSALTRES
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ACTUALITAT
COVID

DOS 
ANYS

Quan es compleixen dos anys de l’inici de la 
pandèmia, des del Col·legi es vol recordar 
la tasca de tots i totes les fisioterapeutes, 
especialment durant les primeres setmanes 
i mesos en què el desconeixement sobre 
la malaltia i la duresa de les condicions de 
treball van fer molt difícil el dia a dia. 

DE LLUITA 
CONTRA 
LA PANDÈMIA
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urant aquests dos anys, la fisioteràpia ha estat en primera línia en la lluita con-

tra la covid. Han estat nombrosos els exemples que demostren el compromís 

de la professió amb la ciutadania com, per citar-ne un, el de Michael Berenguer, 

fisioterapeuta que es va arribar a confinar a la seva residència, el Centre Geriàtric 

de Lleida, per evitar riscos i poder oferir una millor atenció a un col·lectiu de gran 

risc. O el de molts fisioterapeutes de l’àmbit hospitalari, que van formar part dels 

equips multidisciplinaris a les UCIs i que, des de la fisioteràpia respiratòria principal-

ment, han tingut un paper cabdal per salvar vides i agilitzar les recuperacions dels 

malalts greus. Aquesta actitud de tota la professió és la que va impulsar el Col·legi 

a reconèixer amb el guardó de Fisioterapeuta de l’Any, de forma simbòlica, a tots 

i cada un dels més de 12.000 fisioterapeutes col·legiats de Catalunya. 

D’aquells primers moments, Luis Soto, vocal del CFC, fisioterapeuta i investigador 

al Parc Sanitari Pere Virgili adscrit al Vall d’Hebron Institut de Recerca, reconeix que 

“tinc un record agredolç perquè es veia la gravetat del què estava passant, però 

també teníem la certesa que podíem comptar sempre amb un company al costat 

per demanar ajuda o, fins i tot, plorar en determinats moments”. Aquelles primera i 

segona onada amb una mortalitat tan alta “han estat un impacte que no podem ni 

hem d’oblidar. En molts moments érem nosaltres els que intentàvem fer videotrucades 

amb els seus familiars perquè es poguessin acomiadar perquè no hi havia manera 

d’evitar el final”. Soto compara aquells primers moments amb Txernòbil, perquè “hi 

havia una por respecte a una amenaça invisible que no sabíem com ens afectava”.

LA TASCA D’ACOMPANYAMENT I DE SUPORT DEL COL·LEGI
Des del Col·legi es va ser conscient molt aviat de la gravetat de la situació per les 

notícies que arribaven, especialment d’Itàlia. Des de la visió com a vocal de la Junta 

del Col·legi, Soto afirma que “ens hem bolcat en la protecció del col·legiat, tot el 

que hem fet des de l’inici de la pandèmia ha estat pensant en els i les professionals. 

Ha estat un moment molt crític amb moltes problemàtiques diferents”.  

Des del Col·legi es va ser pioner a Espanya en l’organització de cursos virtuals per 

compartir el coneixement que, poc a poc, s’anava confirmant sobre el virus i els 

seus efectes. Les formacions centrades en els consells i protocols de treball a les 

UCIs van ser importants i molt seguides pels professionals dels diferents centres. 

Aquesta informació sobre nous protocols es va traslladar també a infografies que es 

van difondre a través dels canals de comunicació per arribar a tots els interessats.

A un nivell més pràctic, amb la finalitat d’intentar ajudar al desenvolupament de 

l’activitat professional amb el màxim de garanties possible, el Col·legi va fer una 

compra de material EPI per tal de cobrir la dificultat que tenien alguns fisioterapeutes 

de trobar-ne. Es van posar a disposició dels col·legiats mascaretes quirúrgiques, 

mascaretes FFP2, bates i guants.

La visibilitat que la pandèmia ha ofert a la fisioteràpia és una de les conclusions 

positives que se’n poden extreure. El reconeixement administratiu com a profes-

sió sanitària essencial va permetre reobrir centres amb les mesures de seguretat 

i higiene precises. En aquest sentit, el Col·legi també va articular diverses línies 

d’ajuda directes per a aquells fisioterapeutes, especialment autònoms, que més van 

D
“LA 

FISIOTERÀPIA 
HA DEMOSTRAT 
AMB VISIBILITAT 

QUE ÉS UNA 
PART ESSENCIAL 

DEL SISTEMA 
SANITARI”
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patir al principi de la pandèmia perquè no podien treballar perquè els seus centres 

estaven tancats. L’assessoria jurídica del Col·legi va treballar en tot moment per 

poder respondre als dubtes i neguits en aquests aspectes. 

LA COMUNICACIÓ COM A VINCLE DE TOTS ELS COL·LEGIATS
També des d’un primer moment, el Col·legi va entendre la necessitat de generar 

canals de comunicació per mantenir informats en tot moment, els col·legiats, de les 

novetats. D’una banda, les xarxes socials i els canals de missatgeria, especialment 

Telegram, van servir per unir el col·lectiu i poder estar informat en tot moment dels 

canvis en els protocols, de la nova normativa, dels canvis al BOE, etc. En un entorn 

molt canviant, aquests canals de comunicació van permetre saber en tot moment 

quina era la realitat que afectava als fisioterapeutes. 

De la mateixa manera, el web del Col·legi i la difusió a través dels mitjans de co-

municació va permetre oferir a la població consells pràctics sobre, per exemple, 

el teletreball. Una tasca de divulgació que ha estat molt útil per a la ciutadania. 

En definitiva, dos anys molt complicats però també decisius per posar la fisioteràpia 

al lloc que li pertoca i fer visible una professió que hauria de gaudir d’una major 

presència en el conjunt del sistema sanitari i assistencial per tal de poder millorar 

la qualitat de vida de la població. 

ACTUALITAT
COVID

“EL COL·LEGI VA 
BOLCAR-SE EN LA 
PROTECCIÓ DE
LA PROFESSIÓ”

Patrocini Plata
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EL FISIO 
RECOMANA

CONSELLS 
PRÀCTICS PER EVITAR 
LES CAIGUDES
Amb el pas dels anys, els 
nostres reflexos i la nostra 
mobilitat disminueixen, 
i això augmenta el risc 
de patir caigudes, un 
dels factors que generen 
més problemes de salut 
i afecten la qualitat de 
vida de les persones 
grans. Mantenir uns bons 
hàbits d’exercici físic i 
d’alimentació permet 
un procés d’envelliment 
millor i endarrerir aquestes 
situacions de risc per 
caigudes. 

n primer lloc, és recomanable tenir cura de l’entorn per fer-lo el més segur 

possible, cuidant els següents aspectes: 

  Deixar lliure les zones de circulació traient tots els objectes amb els quals 

es pugui ensopegar. Cal parar especial atenció a tot tipus de cables; cal 

posar-los enganxats a la paret.

  Moltes caigudes estan relacionades amb problemes de visió, motiu pel qual 

és recomanable disposar d’una bona il·luminació i revisar-se la vista una 

vegada a l’any, com a mínim.

  En el cas que hi hagi catifes, pot ser necessari enretirar-les per evitar patinades.

  Adaptar la nostra llar situant les coses que més necessitem més a l’abast, 

de manera que no haguem de pujar a cadires o escales, que augmenten el 

risc de caiguda.  

 Utilitzar sempre calçat tancat i antilliscant.

  En cas que sigui necessari, fer servir tècniques adaptades quan calgui, com 

bastons, caminadors, crosses… però sempre fent-les servir d’una manera 

adequada a la nostra mida.

A més de l’entorn, l’altre aspecte sobre el qual s’ha de parar atenció és el nostre 

cos, per tal de cuidar-lo per estar tan àgils com sigui possible.

Fer petits exercicis de forma habitual permet tenir un millor envelliment i reduir 

el risc de patir caigudes. Aquests exercicis enforteixen la musculatura, treballant 

aspectes tan importants com l’equilibri i la coordinació. Entre els exercicis més 

recomanats podem destacar:

  Situar-se darrere d’una cadira agafant-se amb les mans al respatller i aixecar 

els genolls, posar-se de puntetes, posar-se de talons, pujar la cama lateral-

ment fins on es pugui, posar-se a peu coix i intentar buscar 

l’equilibri.

  Asseguts a la cadira, estirar la cama i treballar el quàdriceps; 

també aixecar-se i asseure’s a la cadira.

  Caminar lateralment fent servir el suport d’una taula, si 

calgués.

Davant de qualsevol dubte, cada fisioterapeuta pot recomanar 

quins són els exercicis que millor s’adapten a cada persona. 

E
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ENTREVISTA

er què et vas decidir a estudiar el grau de Fisioteràpia?
Des de petita he sabut que el que a mi m’omple realment és ajudar els altres 

ja que tinc una especial sensibilitat cap a les persones dependents, sobretot els 

nens i la gent gran i, per tant, dedicar-me a la fisioteràpia era per a mi una opció 

molt interessant.

Què et va fer decidir a realitzar els teus estudis a la Universitat Autònoma de 
Barcelona? 
Tenia l’opció d’anar a estudiar a l’Escola de Fisioteràpia de l’ONCE a Madrid, que 

està més adaptada per a persones amb dèficit visual, però jo volia estudia a la UAB, 

ja que la meva germana també hi va estudiar i, a més a més, estar integrada amb 

la resta de persones era tot un repte per a mi.

Quina ha estat la teva trajectòria professional un cop acabats els teus estudis?
Vaig acabar i em van donar una beca de la fundació ONCE amb la UAB per tre-

ballar tres mesos com a fisioterapeuta i agafar experiència laboral. Vaig estar a un 

CDIAP. Després vaig fer diferents cursos de formació continuada per ampliar els 

meus coneixements. També he fet substitucions en diferents residències geriàtri-

ques i també he combinat aquesta tasca amb fer de fisioterapeuta voluntària en 

associacions i fundacions de persones amb diversitat funcional. 

Després, com a autònoma vaig treballar en una empresa fent fisioteràpia per als 

seus treballadors, fins que va arribar la pandèmia. Actualment estic al càrrec del 

Servei de Rehabilitació de la Residència Solarium de Barcelona.

P

Elena 
Gutiérrez

“La fisioteràpia 
hauria de ser 
obligatòria en la 
promoció i prevenció 
de la salut”

L’Elena Gutiérrez té 
30 anys i un grau de 
discapacitat del 81% a 
causa d’un dèficit visual 
congènit. Nascuda a 
Montcada i Reixac, en 
aquesta entrevista ens 
explica orgullosa com 
ha estat el seu camí per 
convertir-se en la primera 
fisioterapeuta amb 
diversitat funcional visual 
graduada per la UAB.

Entrevista a 
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Com veus la fisioteràpia en aquests moments? Per què has apostat per aquesta 
professió sanitària?
Actualment hi ha poques ofertes de feina i molts fisioterapeutes han de treballar 

com a  autònoms. El fisioterapeuta és un professional integrat en els equips de 

salut dels diferents àmbits assistencials. No es tracta només de la rehabilitació de 

les persones sinó que hauria de ser obligatòria la seva participació en la promoció 

i prevenció de la salut.

És imprescindible incorporar més fisioterapeutes en els diferents àmbits assisten-

cials per millorar la qualitat dels serveis que es donen, ja que actualment la majoria 

estan sobresaturats.  A més, hi hauria d’haver fisioterapeutes en tots els centres 

d’atenció primària.

He apostat per aquesta professió perquè m’agrada ajudar els altres i em sento 

molt bé fent aquesta feina.

En quins àmbits tens la idea de desenvolupar la teva carrera? En quin àmbit et 
sents més còmoda? 
M’agradaria treballar de fisioterapeuta amb nens amb diversitat funcional en centres 

d’educació especial, però hi ha poca oferta. També als centres de neurorehabilita-

ció. Actualment gaudeixo tractant la gent gran a les residències geriàtriques. En 

general, em sento més còmoda en centres que no siguin massa grans per poder 

controlar millor els espais a nivell visual.

On veus el teu futur professional? 
De moment en residències geriàtriques, més endavant ja es veurà. M’agradaria fer 

un màster en psicomotricitat.

Creus que la fisioteràpia exigeix una formació constant? Es reuneixen les 
condicions per poder-te seguir formant sense limitacions?
Sí, com qualsevol altra professió sanitària requereix investigació i for-

mació constant. L’inconvenient és que, a nivell econòmic, pot resultar 

excessiu per a les nostres butxaques.  

Quin consell donaries a qui volgués fer fisioteràpia i es trobés 
amb els teus condicionants? 

Que no es preocupi perquè amb dedicació i constància res és im-

possible i que sempre trobarà gent que l’ajudarà a tirar endavant.

I en el capítol d’agraïments, hi ha entitats o persones que creus 
que han sigut importants per aconseguir el teu grau de fisioteràpia?
Sí, i tant! Agraeixo a l’ONCE, al PIUNE, a la UAB, als coordinadors i 

docents del grau l’ajuda rebuda amb les adaptacions pertinents per 

poder dur a terme els meus estudis. I sobretot als meus pares i la meva 

germana per estar sempre al meu costat.
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NOSALTRES

Luis Soto, nou membre del Consell 
Assessor Sociosanitari

l vicetresorer de la Junta de Govern del CFC, Sr. Luis Soto Bagaria, ha estat nomenat 

membre del Consell Assessor Sociosanitari, un òrgan assessor del Departament de 

Salut en l’àmbit de l’atenció sociosanitària. El Consell Assessor Sociosanitari fa deu anys 

que no actualitzava els seus membres i actualment Luis Soto n’és l’únic fisioterapeuta. El 

vicetresorer ha volgut compartir la seva satisfacció i gratitud explicant que “és tot un honor 

i una gran responsabilitat representar la fisioteràpia dins d’aquest organisme”.

El Consell Assessor Sociosanitari té la funció d’assessorar en les actuacions que es derivin 

del procés d’elaboració, implementació, avaluació i actualització del Pla director sociosanitari 

en diversos àmbits, entre els quals: l’elaboració de les recomanacions i guies de pràctica 

clínica i plans d’atenció específics a problemes de salut prioritzats; la revisió dels models 

d’atenció, la cartera de serveis i les prestacions de la xarxa pública, i l’adaptació de les 

estratègies de l’atenció sociosanitària al Model de prevenció i atenció a la cronicitat, etc.

E

El CFC atorga prop de 20.000 euros 
en ajuts col·legials durant el mes de 
març

l mes de març i d’acord amb la Resolució 03/2021, de 3 de novembre, per la 

qual es regula la concessió d’ajuts per a projectes solidaris i/o de cooperació i 

d’acció social, i la Resolució 001/2022, de 19 de gener de 2022, per la qual es regula 

la concessió d’ajuts per a la publicació d’articles en revistes científiques, el Col·legi 

ha fet pública la decisió adoptada per la Junta de Govern en relació a la concessió 

d’aquests ajuts col·legials.

D’una banda, i tal i com es va aprovar a l’assemblea general del 17 de desembre de 

2020, s’han atorgat 10.000 euros a diversos ajuts per a la realització de projectes 

solidaris i/o de cooperació i d’acció social. Podeu consultar el llistat dels ajuts con-

cedits al web del CFC. I de l’altra, s’han atorgat més de 8.000 euros corresponents al 

primer torn de la concessió dels ajuts per promoure la publicació d’articles a revistes 

científiques indexades al Journal Citation Reports (JCR), i per als quals s’hi destinen 

un total de 12.000 euros. La concessió d’aquests ajuts es farà setmanalment fins a 

exhaurir el pressupost previst. Podeu consultar tots els detalls de la convocatòria, 

els terminis, la documentació, les característiques que han de tenir els articles i els 

ajuts concedits al web del Col·legi.

Des del Col·legi volem felicitar als receptors i receptores dels ajuts així com a totes 

i tots els que ens han fet arribar tant els seus projectes com els seus articles.

A
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Salut incorporarà nous professionals 
a l’atenció primària, entre els quals, 
fisioterapeutes

alut va informar que incorporarà 150 professionals dietistes nutricionistes 

a l’atenció primària i comunitària per impulsar l’alimentació saludable. 

Dintre d’aquest anunci, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va 

anunciar també que, a finals del 2022, es preveu dotar la xarxa primària 

de salut pública amb gairebé 400 referents de benestar emocional, així 

com fisioterapeutes, inclosos en el pla de rehabilitació del Departament.

La incorporació de fisioterapeutes al sistema públic és una reivindicació 

històrica del Col·legi de Fisioterapeutes i del conjunt de professionals de la 

salut per dotar l’atenció primària dels recursos necessaris per reduir la pressió 

assistencial i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 

S

www.freepik.es
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osem en marxa un nou servei per a col·legiades i col·legiats i t’oferim 

la possibilitat de controlar la gestió tant del teu centre o consulta, com 

la dels teus pacients, si ets autònom.

Aquesta plataforma permet, per mitjà d’una tecnologia intuïtiva, gestionar 

el teu dia a dia com a fisioterapeuta i desenvolupar un feedback amb els 

teus pacients, aspecte cabdal per generar fidelització i satisfacció. Així, 

doncs, podràs:

 Simplificar i millorar el volum de treball. Podràs centralitzar totes les reserves a la 

plataforma i accedir-hi des de qualsevol ordinador.

 Fidelitzar clients. Cada vegada que rebis una reserva, el programari de fidelització de 

clients enregistrarà automàticament de manera clara i precisa les seves dades personals.

 Controlar les tres grans àrees de la teva consulta o centre. Podràs gestionar l’agenda, 

consultar la història clínica dels pacients així com controlar les vendes i facturació de la 

teva empresa, si s’escau.

Pots accedir a la plataforma mitjançant l’opció ‘Gestió de pacients’ que trobaràs a la 

intranet del CFC.

La plataforma té per objectiu atendre les necessitats, en matèria de gestió, del sector 

de la fisioteràpia, proveint les eines tecnològiques necessàries per afavorir la fidelització 

i satisfacció dels pacients, així com facilitant, al propi fisioterapeuta, la gestió diària que 

suposa la seva activitat.

P

POTS 
CONSULTAR EL 
MANUAL D’ÚS 
AIXÍ COM ALTRA 
INFORMACIÓ 
QUE ET POT SER 
D’UTILITAT A LA 
INTRANET DEL 
CFC

L’eina gratuïta definitiva per a 
la gestió dels teus pacients

El passat dia 24 de febrer en Xavier 
Marcet ens va deixar
Nascut el dia 30 de desembre del 1969 a Terrassa, va desenvolupar pràcticament la totalitat 

de la seva vida laboral en el sector de la fisioteràpia. Com a delegat de vendes, primer a 

Enraf Nonius i, actualment, en el seu projecte més personal: Kinimed.

La seva gran vitalitat el duia a practicar esquí, barranquisme, viatjar per tot arreu, tant per 

Catalunya amb la seva furgoneta com per l’altra banda del món.

Però més enllà de la tristor que ha produït la seva pèrdua a tots aquells que l’estimàvem, la 

seva filla Isona, la Sílvia, la seva parella, familiars i amics... sempre ens quedaran els records 

dels innombrables moments de riure i felicitat que vam viure amb ell. Melangia de la seva 

companyia que t’encomanava les seves ganes de viure i ser feliç.

Quim Reguart 

Responsable comercial d’INDIBA, STORZ i MAD-UP 
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Patrocini Or
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FORMACIÓ DEL COL·LEGI 2022

GIRONA 

21/05/22 
Ecografia toràcica per a 
fisioterapeutes
Purificación López

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

CATALUNYA CENTRAL

21/05/22 
Treball actiu en les 
tendinopaties
Albert Torner

LLEIDA 

11/06/22 
Seminari Tècnic.
El sòl pelvià i la síndrome de 
dolor miofascial 
Eva Hernando

TARRAGONA 

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

TERRES DE L’EBRE

21/05/22 
Introducció al mètode 
McKenzie. La columna 
cervical 
Jorge Lledó

VALLÈS ORIENTAL 

14/05/2022
Aplicació PNE Dolor crònic
Comissió Dolor Crònic

MARESME 

14/05/2022
Habilitats comunicatives en 
fisioteràpia
Silvia Ruiz

ALT PIRINEU I ARAN 

21/05/22
Neurofisioteràpia en l’ictus
Comissió Neurologia

03/06/22
Seminari Tècnic. 
Fisioteràpia vestibular
Comissió Vestibular

04/06/22 
Dermatologia per a 
fisioterapeutes
Santiago Crucci

BARCELONA

06/05/22 
Fisioterapia respiratòria en 
l’adult gran 
Eva Pascual

07/05/22 
Introducció a la moxibustió 
japonesa 
SCACB i Comissió 
Acupuntura. Felip Caudet 
Piñana

13/05/22 
Síndrome dolor miofascial. 
Punció seca dels punts 
gallet
Xavier Labraca

22/05/22
Iniciació a la teràpia 
aquàtica
Consultar programa

25/05/22 
#FTP22. Anàlisi 
del moviment i 
exercici terapèutic 
aplicat a les lesions 
musculoesquelètiques més 
comunes. 
Erika Céspedes 

26/05/22
#FTP22. Moviment i exercici 
terapèutic. Evidència 
científica i protocol 
d’aplicació en pacients amb 
dolor
Ben Cormack

27/05/22
2n Congrés Internacional de 
Fisioteràpia #FTP22
Consultar programa

29/05/22
#FTP22. Abordatge 
multimodal de la síndrome 
de dolor femoropatel·lar
Alfio Albasini

#FTP22. Columna cervical. 
Evidència per a l’aplicació 
de tècniques d’alta velocitat 
(thrust) segures i efectives
Emilio Puentedura

03/06/22
Teràpia manual de tòrax en 
el pacient respiratori
Comissió Respiratori
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ALT PIRINEU I 
ARAN

VALLÈS 
ORIENTAL

GIRONA

TARRAGONA

MARESME

TERRES DE L’EBRE

LLEIDA

CATALUNYA CENTRAL

BARCELONA
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 Màster Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica - Oficial
Més informació: https://www.uic.es/ca/estudis-uic/

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

fisioterapia-pediatrica-oficial?active=web-results 

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: Octubre 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-manual-ortopedica?active=web-results 

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 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
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 Programa de Doctorat en Ciències de l’esport i 
del moviment humà. Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC)
Més informació: https://www.uvic.cat/doctorat/

ciencies-de-lesport-i-del-moviment-huma

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

acces-admissio

Número de crèdits: Es tracta d’un programa de 

doctorat sense atribució de número de crèdits.

Data d’inici: Primer període: Preinscripció: Juliol i 

setembre 2022. Admissió: Octubre 2022. Segon 

període: Preinscripció: Gener 2023. Admissió: Febrer 

de 2023.

Dades de contacte: Oficina de Doctorat de la UVic-

UCC  oficinadoctorat@uvic.cat 

https://www.uvic.cat/doctorats/oficina-de-doctorat

 Màster Universitari de Fisioteràpia en el Sistema 
Musculoesquelètic
Més informació: https://www.umanresa.cat/ca/master-

universitari-fisioterapia-sistema-musculoesqueletic

Número de crèdits: 60ECTS

Data d’inici: Octubre 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 
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QUI ÉS QUI?

QUI SOC?
Soc l’Ismael Mohamed Mohamed, vaig nàixer a Mataró l’any 1987, tot i que he 

viscut tota la meva vida a Badalona. En el meu vessant professional, inicialment 

he fet molts tombs. Just acabar el batxillerat vaig iniciar els estudis com a tèc-

nic superior en telecomunicacions, mentre em presentava a oposicions per ser 

mosso d’esquadra. Tot i això, davant la impossibilitat de ser policia per qüestions 

mèdiques, i en veure que realment el món de les telecomunicacions no m’atreia, 

vaig decidir fer un gir a nivell professional, és aquí quan vaig descobrir la meva 

vocació en el món de la fisioteràpia. Penso que totes les professions sanitàries 

són vocacionals, però la fisioteràpia és, a més a més, una de les professions més 

agraïdes per als pacients. 

Em vaig decidir per cursar els meus estudis a la Universitat Internacional de Ca-

talunya, i durant l’últim any vaig emprendre per primera vegada i vaig crear, amb 

qui avui dia són també els meu socis, en Roger Chimisanas i l’Anna Santamaria, 

un web de divulgació i xarxa social centrada en l’activitat física i la salut amb el 

nom de www.foroterapia.com; aquest seria el meu primer projecte professional, 

del que encara avui en queden alguns vídeos a YouTube, però que vam haver 

de deixar estar pel fet que no ens era viable en paral·lel a les nostres prioritats 

professionals.

En acabar el grau en fisioteràpia vaig rodar pels diferents àmbits de la fisioteràpia: 

equips de futbol, residències per a gent gran, exercici terapèutic, consultes priva-

des, etc. fins que finalment l’any 2017 vam fundar Bnefit Center, a on actualment 

desenvolupo la meva activitat professional en un entorn multidisciplinari en el 

qual col·laboro amb readaptador, nutricionista, podòleg i psicòloga, principalment 

en el tractament de pacients amb dolor. En l’àrea de fisioteràpia, entre d’altres 

disfuncions, lluitem per ajudar els pacients que pateixen mal de cap.

Ismael 
Mohamed 
MEMBRE DE LA 
COMISSIÓ DE DOLOR 
CRÒNIC



Durant tots aquests anys m’he intentat formar en diferents disciplines que em po-

guessin donar eines per enfocar els diferents problemes dels pacients, i potser és 

per aquest motiu que gaudeixo molt amb la docència, fent arribar als alumnes tot 

allò que crec que també podrà ajudar als seus pacients. Actualment, estic centrat 

en impartir formació en fisioteràpia aplicada als mals de cap i al vertigen, a més 

d’en psiconeuroimmunologia.

QUÈ FAIG?
Actualment, com a part de la Comissió de Dolor Crònic del Col·legi de Fisiote-

rapeutes de Catalunya, m’interessa especialment donar visibilitat als pacients 

que pateixen mal de cap en qualsevol de les seves variants, sigui amb accions 

formatives o divulgatives. D’altra banda, a Bnefit Center, a més d’atendre a tota 

classe de pacients, des de patologies vestibulars, fins a neurològiques, esportives 

o traumatològiques, estem impulsant la nostra pròpia Unitat de Mals de Cap, en la 

qual hem implementat un protocol de gestió del pacient amb mal de cap en què 

el pacient és tractat de forma multidisciplinària per fisioterapeuta, nutricionista i 

psicòloga, amb el suport d’un neuròleg extern expert en mals de cap.

Paral·lelament, i tot i que això serà una cursa de fons, em trobo en procés d’escriptura 

d’un llibre-guia per als companys fisioterapeutes que just s’acaben de graduar, amb 

el qual, amb el testimoni d’altres professionals de referència en les diferents àrees 

de la fisioteràpia, els nous fisioterapeutes puguin orientar millor les seves passes 

en el món professional i treure el millor partit a la seva professió.

QUÈ VULL FER?
En un futur m’agradaria poder continuar creixent amb el meu equip a Bnefit Center, 

i ampliar aquesta família, que és la meva segona família, amb nous professionals, 

serveis i tractaments que puguin fer que els pacients millorin els seus símptomes 

amb més facilitat i rapidesa. D’altra banda, també poder expandir la metodologia 

de treball multidisciplinari de la Unitat de Mals de Cap a altres llocs del nostre país 

i del món. En termes institucionals també voldria continuar donant suport a l’acti-

vitat de la resta dels companys fisioterapeutes des de la Comissió de Dolor Crònic 

del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, estenent la visibilitat i el coneixement 

sobre les persones que pateixen dolor crònic en qualsevol de les seves vessants.

En una altra línia, més a curt termini, també tinc entre els meus propòsits iniciar 

el doctorat per investigar profundament les relacions entre el dolor i l’activitat del 

sistema nerviós vegetatiu, i així continuar aprenent directament des del terreny 

sobre el dolor crònic i la gestió del seu tractament. Segons la meva experiència, 

al nostre voltant hi ha molta gent que pateix de dolor en silenci, i en el context 

sanitari són necessàries noves eines que permetin a aquestes persones deixar 

de dependre de la medicació, com ara pot fer-ho la fisioteràpia. Si potenciem la 

investigació en fisioteràpia podrem ajudar aquests pacients a ser més autònoms 

en la gestió dels seus símptomes.

En qualssevol dels casos, espero poder continuar treballant mitjançant la fisioteràpia 

com a eina per millorar la qualitat de vida de les persones, i donar visibilitat a la nos-

tra professió perquè cada cop més pacients es puguin beneficiar de la nostra feina.
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PERSONES”



om cada any sense excepció, la SCBF ha obert la convocatòria de la XI Beca de 

Recerca en Fisioteràpia, que està dotada amb 3.000 euros, per a la realització 

d’un projecte de recerca. Teniu fins el 24 d’abril per fer-nos arribar el vostre projecte 

de recerca, més informació a http://www.scfisioterapia.cat/?p=page/html/beques
 

El dia 30 d’abril, es realitzarà la Jornada de Traumatologia: “Jornada de Fisioteràpia 

Instrumental: de l’evidència científica a la pràctica clínica”. Constarà de 3 magnífiques 

ponències. Una serà pel Prof. Dr. Jose Manuel Sánchez-Ibáñez i la seva ponència serà 

“Actualización de la técnica EPI ecoguiada en disfunciones musculoesqueléticas”. L’ús 

de tècniques mínimament invasives ha crescut en popularitat i, en aquest aspecte, la 

tècnica d’electròlisi percutània intratisular (EPI®) s’ha tornat més rellevant en la literatura 

científica atesos els bons resultats obtinguts en el tractament de les tendinopaties i 

altres afeccions musculoesquelètiques. La següent serà: “Técnica de Descompresión 

muscular con Physium” impartida pel Sr. Rafael Gómez Nevado. La tecnologia Physium 

neix de la necessitat de crear un estímul controlat de descompressió sobre el múscul, 

fàscia, arrel nerviosa i sistema vascular, a gran profunditat i amb màxima seguretat 

per al pacient per tal d’aportar una eina eficaç i segura al fisioterapeuta. I per últim 

tindrem al Sr. Simone Luca Binda amb la seva ponència sobre la teràpia Tecar, on ens 

mostrarà com aquesta teràpia pot ajudar en l’abordatge terapèutic en la rehabilitació 

i readaptació, i tanmateix com pot ajudar en el conseqüent rendiment esportiu.

El 3 de juny tindrà lloc el Taller de Sòl Pelvià impartit per la Sra. Núria Caballé Ibáñez. 

En aquest taller identificarem les causes i factors que determinen el trauma perineal, 

coneixerem la biomecànica del part i aprendrem a realitzar un tractament preventiu 

a l’embarassada. Aplicarem tècniques i exercicis a la pelvis, el canal del part, la faixa 

abdominal, el sòl pelvià i practicarem postures del part perquè així les pacients 

embarassades que tractem tinguin menys risc d’afectació del sòl pelvià en el postpart.

El 20 d’octubre tindrà lloc la VI Jornada Interuniversitària. Tornem amb aquesta 

Jornada i una vegada més, des de la SCBF s’apostarà pel futur de la nostra professió. 

En aquesta Jornada es donarà a conèixer i s’exposaran els millors TFGs del curs 

2021-22 de les universitats catalanes.
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CJa tenim dates i 
programades les activitats 
per aquest 2022, per tal 
de seguir ampliant els 
nostres coneixements en 
una professió com és la 
fisioteràpia, que està en 
continu moviment. Us hi 
animem i us hi convidem, 
i volem engrescar-vos 
i despertar el vostre 
interès. És per això que us 
demanem que estigueu 
atents a les nostres xarxes 
socials i al nostre web per 
poder reservar plaça. 

JA HA ARRIBAT 
L’HORA 
AGAFEM EMBRANZIDA 
I COMENCEM L’ANY 
AMB MOLTES GANES 
D’APRENDRE I GAUDIR DE 
LES ACTIVITATS QUE US 
HEM PREPARAT



Durant els dies 21 i 22 d’octubre tindrem el Curs de Ventilació mecànica no invasiva 

(VMNI). En aquest curs tindrem un excel·lent equip docent format per la Dra. Rosa 

Güell Rous, el Dr. Antoni Antón Albisu, la Sra. Macarena Segura Medina, la Dra. 

Patricia Peñacoba Toribio, la Dra. Cristina Embid López i la Dra. Carme Puy Rion. 

Dintre d’aquesta àrea, cada vegada més, els fisioterapeutes respiratoris són els 

professionals que s’encarreguen de l’adaptació i el seguiment dels pacients amb 

VMNI per insuficiència respiratòria tant en la fase aguda (dins de l’hospital) com 

en la crònica (ja al domicili). La diversitat d’equips i sistemes actuals de teràpies 

respiratòries domiciliàries i la seva creixent complexitat ha generat la necessitat 

d’actualitzar contínuament els coneixements teòrics i pràctics (NIV Clinical Working 

Habits, 2016). No obstant, no existeix la formació necessària, sobretot a nivell pràctic, 

en els estudis de grau. Millorar les habilitats en ventilació mecànica no invasiva 

permetrà conèixer les diferents teràpies domiciliàries per animar i millorar el seu 

compliment i administració.  L’objectiu principal del curs serà millorar la competència 

del fisioterapeuta en el maneig de la ventilació mecànica no invasiva.

A més a més, per acabar bé l’any, al mes de novembre arribarà la traca final amb el 

nostre XVII CONGRÉS, que podrem gaudir a la nostra seu, a l’Auditori de l’Acadèmia 

de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Un esdeveniment 

molt esperat per les nostres sòcies i socis, on es donarà veu a professionals de gran 

rellevància en el nostre àmbit.

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

sobre les noves formacions i esdeveniments, estigueu atents!

4343

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: 

2022

JORNADA DE 
FISIOTERÀPIA 

INSTRUMENTAL

CURS
LA VENTILACIÓ 
MECÀNICA NO 

INVASIVA 
(VMNI)

XI BECA DE 
RECERCA

TALLER 
DE SÒL 
PELVIÀ

VI JORNADA 
INTER-

UNIVERSITÀRIA

XVII 
CONGRÉS




