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OPINIÓ

na sala plenària replena deixava al descobert l’emoció de tothom i ens feia 

sentir la passió per la nostra professió. Respiràvem FISIOTERÀPIA!

Ens hem convertit en la capital mundial de la fisioteràpia representada en totes 

les seves vessants i àmbits d’actuació amb experts de tot el món, demostrant que 

la nostra professió està més present que mai en la societat. I ho hem fet amb una 

assistència molt marcada, gairebé dos mil fisioterapeutes.  Ens reuníem per veure’ns 

les cares, compartir, interactuar després d’una llarga temporada d’absència. Un 

punt de trobada en un entorn d’aprenentatge que, de ben segur, ha fet avançar la 

nostra pràctica clínica amb l’objectiu de millorar l’atenció dels nostres pacients i 

demostrar que la fisioteràpia és una disciplina basada en l’evidència científica.  

Acabem de demostrar la força que tenim plegats. Ens han escoltat, i ha quedat 

palès en la repercussió d’aquests dos dies en diversos mitjans de comunicació i 

xarxes. Després d’anys de lluita pel reconeixement davant del sistema sanitari per 

garantir la millora de  la qualitat de vida de les persones i incrementar el nombre 

de professionals, que aporti major presència a la primària, el conseller de Salut, 

Josep Maria Argimon, ens avançava a la inauguració d’aquest gran esdeveniment, 

la incorporació de fisioterapeutes a tots els EAPs amb funcions de promoció i 

prevenció i, unes hores més tard, la notícia arribava a diferents mitjans.

Onze sales simultànies, més de 100 ponències i 31 masterclass, amb debats de 

diferents col·lectius sanitaris i associacions de malalts, exposicions de pòsters i 

comunicacions orals, concurs de projectes, activitats lúdiques, accions conjuntes i 

una fira comercial, envoltaven els espais del Centre de Convencions Internacional 

de Barcelona els dies 27 i 28 de maig. 

Ho hem aconseguit!

Sempre al vostre costat.

Gràcies per tot.

U

HO HEM ACONSEGUIT 
I N’ESTEM ORGULLOSOS!

Yolanda Sánchez 
Retamero
Vocal
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TEMA DEL MES

La fisioteràpia va viure una cita històrica els dies 
27 i 28 de maig amb la celebració de l’FTP22, 
el Congrés Internacional de Fisioteràpia. L’acte 
inaugural va comptar amb la participació del 
conseller de Salut, Josep Maria Argimon, qui va 
anunciar la incorporació de fisioterapeutes a tots 
els Equips d’Atenció Primària del territori a partir 
del darrer trimestre d’aquest any. 

“Aquest és el Congrés que tots estàvem esperant 
des de fa dos anys, per tornar-nos a trobar 
en persona i compartir el coneixement més 
actual sobre una professió sanitària essencial i 
transcendent com la fisioteràpia”, amb aquestes 
paraules Ramon Aiguadé donava per inaugurada 
la segona edició del Congrés Internacional de 
Fisioteràpia, que inicialment s’havia de celebrar 
al 2020 i que la pandèmia va endarrerir fins a 
aquest any.

L’FTP22
REUNEIX 
PROP DE 2.000 
FISIOTERAPEUTES 
EN DOS DIES 
INOBLIDABLES
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n la seva intervenció, el conseller Argimon va fer un anunci important atès que 

“abans de finalitzar l’any 2022 es començarà a desplegar la figura del fisiote-

rapeuta en tots els Equips d’Atenció Primària de tot el territori”. Aquesta decisió 

forma part “de la línia estratègica d’incorporació de nous perfils professionals a 

l’atenció primària, amb aquesta visió de reforç de la prevenció, la promoció de la 

salut i la salut comunitària”. 

Per la seva banda, el degà, Ramon Aiguadé, va reclamar precisament “la creació de 

places de fisioteràpia a atenció primària amb un clar perfil de prevenció i atenció 

comunitària, que suposarien un gran canvi en la millora de la salut al nostre país”. 

En aquest sentit, va afegir que “actualment hi ha altres professionals al Sistema 

de Salut de Catalunya que estan assumint competències que són pròpies dels 

fisioterapeutes. Amb la incorporació d’aquestes noves places de fisioterapeutes 

a primària es podran cobrir aquestes funcions sense necessitat d’augmentar la 

pressió assistencial”. 

El degà va voler destacar “el paper que les i els fisioterapeutes han jugat durant la 

pandèmia, fent-se molt presents a les unitats de cures intensives, demostrant que 

la seva tasca permetia una recuperació més ràpida als pacients. Encara que una 

pandèmia no té res de positiu, sí que podem extreure algunes conclusions que ho 

són i, sens dubte, la visibilització de la fisioteràpia n’és una”. 

EL CONSELLER 
VA FER PÚBLIC 
EL COMPROMÍS 
D’INCORPORAR 

FISIOTERAPEUTES 
AL SISTEMA ABANS 

D’ACABAR L’ANY

E

1

2 3

1. Conseller Josep Maria Argimon i 
degà del CFC Ramon Aiguadé.
2. Inauguració a la sala plenària.
3. D’esquerra a dreta: Ramon Aiguadé, 
Josep Maria Argimon, Gustavo Paseiro 
i Yolanda Sánchez.
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LA DIVERSITAT DE LA FISIOTERÀPIA, PROTAGONISTA DEL CONGRÉS
El Congrés va servir per demostrar la força de la fisioteràpia com a professió sa-

nitària essencial, amb un programa molt divers en el qual es van poder visualitzar 

tots els seus àmbits, amb ponències i masterclass que es van allargar fins al vespre 

dels dos dies de Congrés amb un gran èxit de convocatòria. 

També durant la tarda de divendres es va organitzar el debat sobre la pròpia pro-

fessió, “La taula de la fisioteràpia”, en què hi van participar representants de dife-

rents col·lectius sanitaris i associacions de malalts. El debat va servir per posar de 

manifest la necessitat d’incrementar la presència de la fisioteràpia i de l’abordatge 

multidisciplinari per tal de poder fer front als reptes actuals del sistema sanitari. 

Durant tot el dia, la fira comercial, els pòsters i les presentacions orals, les actua-

cions musicals, etc. van fer que l’ambient del CCIB fos d’una gran activitat amb la 

participació activa de tots els assistents.

L’FTP22 VA 
SER UN ÈXIT 
D’ASSISTÈNCIA 
AMB UNA MOLT 
BONA RESPOSTA 
PER PART DELS 
PROFESSIONALS

4

5 6

7

8

9

4. Entrevista a Susan L. Whitney.
5. David Sánchez durant la ponència.
6. Ana Lista durant la ponència.
7. Elena Gimeno durant la ponència.
8. Jordi Vilaró durant la ponència.
9. Antoni Morral durant la ponència.
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10

11

12

13 14 15

16 17

10. Alguns assistents i ponents gaudint de l’ambient 
del Congrés.
11. Kari Bø durant la ponència.
12. Alguns assistents i ponents a l’entrada del CCIB.
13. Gil Rodas durant la ponència.
14. Voluntaris de l’FTP22.
15. Ericka Céspedes durant la ponència.
16. Gilly Davy durant la ponència.
17. Joan Ars durant la ponència.
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18 19

20 21 22

23

18. Ericka Cyrus durant la ponència.
19. Ben Cormack durant la ponència.
20. Adriana Castanyer en una entrevista per a 
la televisió.
21. Activitats lúdiques.
22. Entrega de documentació de l’FTP22.
23. Personal del CFC amb el degà i la vocal 2 
de la Junta de Govern.
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PARTICIPACIÓ DELS COL·LEGIATS I PREMIS
A part de l’activitat pròpiament congressual, entre les activitats paral·leles es va 

dur a terme un concurs de projectes, així com la possibilitat de presentar estudis 

i treballs via comunicació oral o pòster. 

Durant la cloenda del Congrés, que va anar a càrrec del degà del Col·legi, Ramon 

Aiguadé, i de la vocal de la Junta de Govern, Yolanda Sánchez, es va aprofitar 

l’ocasió per entregar els premis del Congrés en quatre categories: guanyador del 

concurs de projectes, millor comunicació oral, millor pòster i el tuit d’or. 

El projecte “Prevención con Restricción del flujo sanguíneo de la neuropatía inducida 

por quimioterapia” de María López Garzón va guanyar el Concurs de Projectes de 

l’FTP22 i un xec de  1.000 euros.

Pel que fa  a les comunicacions orals, Vinicius Rosa de Oliveira va resultar el 

guanyador dels 300 euros amb “How COVID-19 Pandemic Affected Urinary Incon-

tinence and its Management in Nursing Homes: a Descriptive Phenomenological 

Study”. Per la seva banda, el pòster guanyador va ser “Static postural changes 

after forefoot weight training in long-distance athletes: clinical trial”, presentat 

per Pere Palmada Andreu, que va rebre un xec de 200 euros. I finalment, els 100 

euros al premi al tuit d’or se’ls va endur Víctor Fernández Blanco.

LES ACTIVITATS 
PARAL·LELES VAN 

ARRODONIR UN 
PROGRAMA DE 

DOS DIES SENCERS 
DEDICATS A LA 
FISIOTERÀPIA

24 25 26

27 28 29

24. Ismael Martí, vocal 7 del CFC, fent 
entrega del premi al millor projecte 
Pitch.
25. Luciana Moizé, vicedegana del CFC, 
fent entrega del premi al millor pòster. 
26. Ismael Martí, vocal 7 del CFC, fent 
entrega del premi al tuit d’or.
27. Activitats lúdiques.
28. Ricard Tutusaus durant la ponència. 
29. Ramon Aiguadé i Yolanda Sánchez 
durant la cloenda de l’FTP22.
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ACTIVITATS PARAL·LELES
Durant els dos dies del Congrés es van organitzar activitats al marge 

del programa científic. D’una banda, vam poder gaudir de bona música 

gràcies a Northern Cellos i Bipolar. De l’altra, els companys del MUAFT 

(Màster Universitari d’Activitat Física Terapèutica de la Facultat de 

Ciències de la Salut Blanquerna) van realitzar sessions lúdiques d’Ac-

tivitat Física Terapèutica. I Lia Jensen va posar la banda sonora a un 

afterwork en el qual gairebé un centenar de persones es va reunir per 

compartir una bona estona de diversió.

Durant els dos dies del Congrés, al hall de la planta baixa es va poder visitar 

el projecte itinerant de l’artista Claudia Quintana, en col·laboració amb l’Asso-

ciació contra el Càncer a Barcelona. Un recull d’imatges que plasmen la bellesa i 

la història d’acceptació de dones que han passat per quiròfan, majoritàriament a 

causa del càncer de mama. En paraules de Quintana, ”Cicatrices” és un projecte 

on “les cicatrius emanen la seva pròpia llum. En lloc d’amagar-les, l’acceptació de 

la ferida posa de manifest el procés de transformació i la seva història”.

La fira comercial va agrupar també més de 30 estands d’empreses vinculades amb 

la professió proveïdores de material, formació i innovació en un espai de 800 metres 

quadrats. En el mateix espai, la programació de tallers va ser el complement ideal 

per als centenars de visitants de l’FTP. 

Des del Col·legi volem agrair el suport rebut per part de patrocinadors i empreses 

col·laboradores: Naggura, Indiba, EUSES, SEPAR, MAP+, Unitat de Covid Persistent, 

MedicalScan, Prim, Quvitec i Winback.

NORTHERN 
CELLOS, BIPOLAR 
I LIA JENSEN 
VAN POSAR LA 
NOTA MUSICAL 
A L’FTP22 AMB 
LES SEVES 
ACTUACIONS

30

31

32

30. Actuació Northern Cellos. 
31. Actuació de Lia Jensen.
32. Actuació del grup Bipolar.
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TEMA DEL MES

La celebració de l’FTP va ser també una 
excel·lent ocasió per divulgar la força de la 
professió a través dels mitjans de comunicació. 
Des de Barcelona, el Congrés i les seves 
activitats van arribar a tots els racons de l’Estat. 
La cobertura que se’ns va donar va ser excel·lent, 
i es va aconseguir fer sentir la veu dels 
professionals explicant les principals novetats 
i també informant de la sessió inaugural, amb 
l’anunci del conseller de la incorporació de nous 
fisioterapeutes al sistema públic a finals d’aquest 
mateix any. 

EL CONGRÉS, 
PRESENT 
ALS MITJANS
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TEMA DEL MES

EL CONSELL GENERAL DE 
FISIOTERAPEUTES PRESENTA 
EL PROJECTE I_KONO 

l Consell General de Col·legis de Fisioterapeutes d’Espanya va presentar, en 

el transcurs del Congrés, un projecte pioner per identificar els professionals 

del sector. Amb i_Kono es promourà la identificació dels centres i consultes de 

fisioteràpia mitjançant una creu fúcsia, de la mateixa manera que tots estem acos-

tumats a caminar pels carrers dels nostres pobles i ciutats i localitzar, al moment, 

una farmàcia gràcies a les creus verdes. Seguint aquest mateix exemple, el Consell 

General de Col·legis de Fisioterapeutes d’Espanya posa en marxa aquesta iniciativa 

pionera per unificar els professionals del sector. 

En només unes setmanes començarà a ser habitual veure creus fúcsies a les faça-

nes de consultes de fisioteràpia de tot el país. Amb el temps, els pacients i usuaris 

reconeixeran de manera familiar aquest distintiu, que els generarà encara més 

confiança en la professionalitat de qui l’exhibeix. 

El projecte i_Kono neix amb diversos objectius clarament diferenciats. 

En primer lloc, aportar aquest grau de confiança anteriorment citat. 

En segon lloc, destacar l’imprescindible caràcter sanitari de la pro-

fessió de fisioterapeuta i de combatre una de les grans xacres de 

la professió, l’intrusisme laboral. Per aquesta raó, només podran 

optar a instal·lar la creu fúcsia a l’exterior de la seva consulta, els 

fisioterapeutes que estiguin col·legiats, en l’actualitat, gairebé 

75.000 a tot Espanya i més de 12.000 a Catalunya.

La iniciativa també sorgeix com a senyal d’orgull de pertinença a una 

professió sanitària essencial i com una forma de potenciar el sector 

perquè pugui defensar les seves justes reivindicacions. Per exemple, 

en la lluita per reclamar la inclusió de la fisioteràpia en l’atenció primària 

o per fer front a les pujades de les quotes que han d’abonar els treballadors 

autònoms. O, sense anar més lluny, a l’hora de defensar un millor tracte per part 

de les companyies asseguradores. 

El projecte i_Kono és un punt d’inflexió en el desenvolupament del sector per 

consolidar la seva valoració davant la societat i per fer front, de manera conjunta, 

als problemes que pateixen els seus professionals en el dia a dia. 

Plenament conscients de l’esforç econòmic que suposarà la integració en el projec-

te i_Kono, el Consell General de Col·legis de Fisioterapeutes d’Espanya sol·licita la 

col·laboració als diferents col·legis perquè el major nombre possible de consultes 

i centres es puguin unir a aquesta iniciativa.  

   

ELa iniciativa i_Kono 
consisteix a identificar 
els centres i consultes de 
fisioteràpia amb una creu 
fúcsia
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espot ha estat realitzat per la productora del conegut programa “Alguna pre-

gunta més?”. Amb un to d’humor similar, recull els esforços d’una persona de 

mitjana edat que intenta fer exercici amb poc èxit i necessita les atencions de dos 

fisioterapeutes. El to d’humor servirà per divulgar els beneficis que la fisioteràpia 

té per al conjunt de la ciutadania a nivell de qualitat de vida i, també, per posar en 

valor la tasca professional dels i de les fisioterapeutes. 

Des del Col·legi es vol agrair la col·laboració desinteressada de Mireia Checa i Sergi 

Lucas, que van posar els mitjans materials i humans per fer possible el rodatge 

d’aquest espot. 

EL COL·LEGI PRESENTA 
UN ESPOT PER 
PROMOCIONAR LA 
FISIOTERÀPIA

L’

Durant el transcurs del Congrés, els assistents van poder veure 
un tast de l’espot que el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
emetrà a TV3 coincidint amb el Dia Mundial de la Fisioteràpia, 
després de l’estiu. 
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Ramon Aiguadé,
degà del Col·legi

“Ens hem 
de mantenir
units com a 
professió”

ENTREVISTA
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Després de gairebé 4 anys com a degà del Col·legi, Ramon Aiguadé 
fa balanç d’aquest període en què la professió s’ha hagut d’enfrontar 
a un repte majúscul com la pandèmia, però en el qual també s’han 
posat en marxa projectes i iniciatives que han donat visibilitat i 
notorietat a la fisioteràpia. 

a gairebé 4 anys que vostè és degà del Col·legi. Després de 4 anys, quin 
balanç fa?

El balanç general és molt positiu. Sobretot tenint en compte que hem patit una 

pandèmia que mai haguéssim pogut imaginar. Ha estat un mandat molt mogut 

per circumstàncies sobrevingudes que no ens ha permès desenvolupar el nostre 

programa com hauríem desitjat. Malgrat tot, tenim un Col·legi de més prestigi, més 

present en la societat, amb més serveis, més proper al col·legiat i al territori i hem 

estat molt presents en els mitjans de comunicació. 

I dintre d’aquest balanç, on posaria l’accent positiu i on pensa que hi ha marge 
de millora?
Els dos grans eixos programàtics han estat, d’una banda, la divulgació de la pro-

fessió, perquè estem convençuts del valor que aporta la fisioteràpia a la salut de 

les persones. I de l’altra, la millora dels serveis que oferim a les persones col·le-

giades. Serveis com el ProET, Physiociencia, els serveis de confecció de pàgines 

web, el programa de gestió de pacients... o l’assegurança de vida que tenim tots 

els col·legiats/des, entre altres. Són serveis que donen valor afegit i que, en molts 

casos, suposen un estalvi econòmic important.

I com a millora, diria que ens falta millorar encara més la comunicació interna amb 

els nostres col·legiats/des i ser més eficaços en la lluita contra l’intrusisme. Sens 

dubte, som la professió sanitària que pateix més aquesta xacra. Malgrat que s’han 

fet coses, crec que ens cal més implicació de les administracions per tal d’acon-

seguir els nostres objectius. 

Aquest període ha estat marcat, com no, per la pandèmia. Més enllà de les 
dificultats passades per tots els i les col·legiades, quin aprenentatge se’n pot 
extreure després d’un moment tan dur?
El principal... Que units som més forts. La pandèmia ha unit a molts fisioterapeutes. 

S’han creat grups per compartir informació, s’han consensuat aspectes tècnics, s’ha 

compartit material i informació... Ens cal molta unió i deixar velles discussions per 

ser una professió més forta. Només així serem presents en la societat i ens farem 

respectar per administracions i la resta de professionals sanitaris. Sense cap mena 

de dubte, la pandèmia ens ha permès fer-nos visibles com a professionals sanitaris 

i assumir d’altres rols propis de les professions sanitàries: rastreig, realització de 

tests... Només units podrem seguir avançant i aconseguint els nostres objectius.

F
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ENTREVISTA

Respecte de la professió, el dèficit de professionals de fisioteràpia dins del sis-
tema de salut públic és encara notable. Creu que pot millorar la situació? Quin 
és l’estat de les converses amb el Departament de Salut?
Estar als serveis públics ens permet fer-nos visibles per a la societat. La incorporació 

de fisioterapeutes a primària durant l’últim trimestre de l’any serà una realitat. El 

més important seran dues coses: la integració com a membres d’equips de primària 

i no dels serveis de rehabilitació, i el nou rol que assumiran aquests fisioterapeutes. 

La realització de prevenció i promoció de la salut beneficiarà tothom, fins i tot als 

fisioterapeutes que treballen a la privada. Calen molts més fisioterapeutes al ser-

vei públic i el futur ha de portar canvis en els sistemes organitzatius que ja s’han 

implementat a d’altres comunitats com les Canàries, Castella i Lleó o Galícia. Em 

refereixo a l’accés directe, que és un sistema que ja funciona a nivell dels centres 

privats i que l’evidència científica ens demostra que implementar-lo als serveis 

públics implica un important estalvi econòmic i una major satisfacció de l’usuari.

Finalment, a finals de maig es va poder celebrar la segona edició de l’FTP al 
CCIB de Barcelona. Està satisfet del resultat després de dos anys d’espera?
Va ser un congrés espectacular. Estava previst per al 2020, però va ser una de 

tantes coses que ens va robar la pandèmia. Va mostrar la força que podem tenir 

units com a professió. La participació del conseller en l’acte inaugural i les bones 

notícies que ens va anunciar, penso que li van donar encara més força. Gairebé 

2.000 participants, més de 30 expositors, la implicació de les universitats catala-

nes, més de 100 ponents... Us puc garantir que el Congrés va estar al nivell dels 

grans congressos internacionals i, a més, va estar organitzat pel propi Col·legi. Vull 

aprofitar també per agrair al personal del Col·legi la seva implicació en l’èxit de 

l’FTP22. I a partir del dilluns posterior al Congrés ja vam començar a treballar en 

el proper. A més, vam tenir molta repercussió en premsa: TV3 va fer un directe, 

vam aparèixer a Cuatro i a Telecinco, i diversos mitjans de premsa escrita se’n 

van fer ressò. Va ser un Congrés molt emotiu. 

Catalunya és un centre molt potent a nivell educatiu en fisioteràpia. 
Com es pot seguir incentivant aquest pol d’atracció de talent i 
desenvolupant la recerca?
El Col·legi ha treballat molt per oferir formació de qualitat i per in-

centivar la recerca. A nivell de formació, hem incorporat nous àmbits 

formatius com, per exemple, formació específica en recerca. Hem fixat 

uns preus màxims per hora/classe que ens situen entre els preus més 

econòmics del mercat i l’oferta és àmplia i variada. En destacaria els 

cursos de dissecció de cadàver i algunes jornades que s’acostumen 

a organitzar des de les comissions. I molt important, el Col·legi porta 

formació a indrets de Catalunya on difícilment hi arribaria. Aquesta Junta 

s’ha compromès a portar una de les grans jornades anuals que organitza 

el Col·legi a d’altres províncies. Es va començar per la Jornada d’Esport rea-

litzada a Tarragona i que va ser un èxit. 

Molts formadors han iniciat el seu camí al Col·legi. I tenim molt clar que la parti-

cipació a les nostres jornades i congressos és un magnífic aparador de projecció 

personal i òbviament del propi Col·legi.

"ENS CAL MÉS 
IMPLICACIÓ DE LES 
ADMINISTRACIONS 

PER TAL 
D’ACONSEGUIR 

ELS NOSTRES 
OBJECTIUS"
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Què es fa des del Col·legi per augmentar el protagonisme de la 
recerca en la professió?
Moltes coses. L’aposta per l’evidència científica del Col·legi és 

forta i clara com a únic camí d’avançar cap a la fisioteràpia del 

segle XXI. A part de reforçar el servei d’assessoria de recerca, 

s’ha creat els ajuts a la producció científica, la plataforma 

Physiociencia, que permet fer arribar als fisioterapeutes 

clínics informació de primera qualitat d’una forma amena, 

pràctica i entenedora. S’ha ajudat a la participació de 

congressos per presentar-hi pòsters o comunicacions... 

i els ajuts a la recerca del Col·legi són dels més impor-

tants de l’Estat. Hem establert criteris perquè aquests 

ajuts arribin a més persones i facilitin la tasca a les joves 

investigadores. S’ha creat el CER, que facilitarà la tasca a 

molts joves investigadors i s’ha indexat la revista científica 

al RACO, que hauria de donar més visibilitat a la nostra gent. 

També una novetat que hem incorporat aquest mateix any 

ha estat el Meet&Science, que són reunions informals per parlar 

de ciència tot compartint un pica-pica. La realització de programes 

d’acord a l’evidència científica com ara el Programa de Salut escolar i el 

d’atenció a pacients amb covid persistent són exemples d’activitats del Col·legi que 

aporten valor a tots els nivells: pacients, fisioterapeutes i societat. Tots hi guanyem. 

I vindran més novetats que em permetreu que em reservi per als propers mesos.

De cara a futur, quins pensa que són els reptes de la professió a Catalunya?
Ens cal continuar fent divulgació perquè la gent conegui què fem. La fisioteràpia 

intervé en totes les etapes de la vida i en molts àmbits diferents. El sòl pelvià mas-

culí, la reeducació vestibular, la fisioteràpia oncològica, la reeducació de la covid 

persistent... 

D’altra banda, la incorporació de fisioterapeutes a la pública i, específicament a 

primària, ha de suposar un salt important per a la nostra professió. No tant pel 

nombre de fisioterapeutes que s’hi incorporaran sinó per la visualització que do-

naran a la fisioteràpia entre la societat, amb la incorporació en els equips d’AP i el 

desenvolupament de funcions de promoció i prevenció de la salut. 

Però sobretot, voldria destacar que, per aconseguir els objectius que ens proposem, 

hem de mantenir-nos units com a professió. Som molts i hem de fer servir aquesta 

força per mostrar-nos com un col·lectiu fort i sòlid davant administracions, polítics 

i societat. Queda molt camí per fer.

I voldria acabar aquestes línies fent un agraïment a les companyes i companys de 

la Junta de Govern que m’han acompanyat en aquest camí. Han estat gairebé 4 

anys molt difícils. Inimaginables. Però crec que podem estar orgullosos de la tasca 

realitzada com a equip. De ben segur hi ha aspectes millorables, però ens hi hem 

esforçat i hem procurat fer el millor per a tot el col·lectiu. Moltes gràcies.
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A FONS

20

COMBATRE EL 

DOLOR 
CRÒNIC 
AMB 
FISIOTERÀPIA
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“COMPRENDRE 
BÉ LA 
NEUROBIOLOGIA 
DEL DOLOR ÉS 
ESSENCIAL PER 
PERDRE LA POR 
AL DOLOR”

l dolor crònic és un problema de salut que afecta una de cada cinc persones 

al món, que viuen el seu dia a dia amb algun tipus de dolor constant i difícil 

de tractar i eliminar. En ocasions, el dolor crònic no té una causa aparent que 

l’expliqui, cosa que porta a molts pacients a patir-lo sense possibilitat de curació. 

En d’altres, el dolor és provocat per patologies concretes que poden ser difícils 

de tractar, com l’artrosi o la fibromiàlgia. 

La percepció del dolor té un component subjectiu, que provoca que algunes 

persones tinguin menys tolerància al dolor i que d’altres puguin suportar-lo mi-

llor. Tot i això, el cert és que el dolor crònic pot arribar a ser molt incapacitant. 

Per aquest motiu, i per contribuir a millorar la qualitat de vida dels afectats, el 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya insisteix en què la fisioteràpia ajuda a 

tractar el dolor crònic.

Els pacients han de saber comprendre millor què és el dolor i com funciona, ja 

que és un mecanisme que té el cos per alertar que alguna cosa no marxa bé, 

en línies generals. El problema rau en què, de vegades, el dolor deixa d’exercir 

aquesta funció protectora i es queda ‘activat’ de forma constant. Es considera 

dolor crònic aquell amb una durada d’entre 3 i 6 mesos, i que no respon bé o 

deixa de fer-ho, progressivament, als tractaments més freqüents, sense que hi 

hagi un motiu que ho expliqui millor.

LA IMPORTÀNCIA DE COMPRENDRE EL DOLOR 
En aquest sentit, comprendre bé la neurobiologia del dolor és essencial per 

perdre la por al dolor i als moviments que fan augmentar-lo, però que també 

poden ajudar a la recuperació. Els i les fisioterapeutes recomanem contactar 

amb un professional que faci una valoració del pacient i encaminem els pacients 

a millorar la mobilitat, la força, l’equilibri, etc. i, amb això, tant la percepció del 

dolor com la seva pròpia evolució.

Els avenços en neurociències permeten comprendre millor què és el dolor i 

com combatre’l des del punt de vista de l’autoeficàcia, que porta els pacients 

a adaptar-se millor als canvis en el sistema nerviós i les alteracions en els 

mecanismes de control que provoca el dolor crònic. Els estímuls cognitius, 

sensorials i motors proporcionats en el tractament permetran, gràcies a 

la guia del fisioterapeuta, revertir aquests canvis en el sistema nerviós 

per reconduir, en la mesura del possible, el dolor i la seva percepció.

A més, des del Col·legi es recomana provar diferents tècniques per 

tractar el dolor crònic, entre les quals la teràpia manual, la termoterà-

pia, l’electroteràpia, la fisioteràpia invasiva, l’estimulació transcranial o 

l’ús de mètodes de representació del moviment com la realitat virtual 

en el tractament del dolor. Eines que es prescriuen en funció de les 

condicions físiques i psicològiques del pacient i del potencial benefici 

que podrien proporcionar-li per millorar la qualitat de vida dels milions de 

persones que conviuen cada dia amb el dolor.

El dolor crònic, aquell que 
dura de 3 a 6 mesos seguits 
o més i no té una explicació 
aparent perquè així sigui, és 
important combatre’l amb 
fisioteràpia. Des del Col·legi, 
es vol promoure la fisioteràpia 
com un complement 
terapèutic que contribueixi 
a millorar la qualitat de vida 
dels afectats.  

E
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FISIOS AL MÓN

n una entrevista al 2016 li preguntaven on es veia professionalment en cinc 
anys i vostè responia que en el mateix càrrec. Doncs bé, han passat sis anys, 

i vostè continua essent la fisioterapeuta de la Selecció masculina de Costa Rica. 
Com s’aconsegueix estabilitat durant tants anys en una responsabilitat com la seva?
Davant d’aquesta pregunta, el primer que em ve al cap és constància, sacrifici i fe. 

Crec que per a tots els que treballem en organitzacions esportives, independent-

ment de la disciplina, són fonamentals la constància en el treball diari, els petits 

detalls, un bon acoblament i treball en equip amb els teus companys; la disciplina, 

la capacitació contínua i una inherent capacitat d’adaptació a situacions i variables, 

tant dins del futbol mateix, amb el dinamisme i exigència actual que l’identifica, 

així com en la nostra professió. Tot això és el que ens fa, potser no aconseguir una 

estabilitat com a tal, sinó més aviat poder trobar espais de treball per a un mateix 

dins d’aquest context tan oscil·lant.

E

Martha 
Sisfontes,

Fisioterapeuta 
titular de la Selecció 
de Futbol masculina 
sènior de Costa Rica. 
Experta en atenció en 
rehabilitació esportiva, 
readaptació física, 
ortopèdica i columna. 
Fisioterapeuta als Jocs 
Esportius Nacionals, Jocs 
Centreamericans, Jocs 
Centreamericans i el Carib, 
i Jocs Panamericans. 
Fisioterapeuta en tornejos 
com la Copa Or, la Copa 
Amèrica, la UNCAF, la 
Nation League, la Copa 
del Món de Rússia 2018 i 
el procés eliminatori Qatar 
2022.

fisioterapeuta de la 
selecció masculina de 
futbol de Costa Rica

“Hi ha persones que qüestionen 
l’existència d’una dona en un 

equip masculí, però solen ser les 
mateixes que no gaudeixen de 
bona reputació en el seu treball, 
comportament o integritat”
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Va aterrar a la Federació de Costa Rica al 2010. Quin va ser el seu paper en 
aquells primers anys?
Els primers anys van ser molt de desenvolupament del servei de fisioteràpia dins 

de la Federació. Abans no existien terapeutes físics en plantilla, sinó que només 

apareixien en concentracions de la selecció sènior o compromisos internacionals. 

En el moment de la meva incorporació ja es va considerar la idea de comptar amb 

el departament com un més dins de l’organització, i em van permetre ser partícip 

d’això, en els grups de suport fixos ja per a les diferents seleccions nacionals i les 

seves categories. Així mateix, em vaig iniciar com a terapeuta física de les selec-

cions nacionals femenines i fent-me càrrec, en algunes oportunitats, de seleccions 

inferiors masculines de futbol platja i futbol sala.

Com va arribar, posteriorment, a ser la fisioterapeuta titular de la Selecció?
Gràcies al suport i confiança dels meus companys dins de la Federació costa-ri-

quenya de futbol i del comitè executiu en exercici en aquell moment. Per la meva 

experiència adquirida i el meu procés en les restants seleccions femenines i inferiors 

masculines, van veure en mi algú que podia fer-se càrrec de la selecció sènior mas-

culina, més enllà del meu gènere i tenint en compte, realment, la meva capacitat 

de treball. Va ser una situació que sempre agrairé i m’enorgulleix el meu paper en 

l’organització per a la qual treballo.

Quina ha estat la seva experiència d’entrar en un món que estava ocupat habi-
tualment per col·legues masculins?
Ja portava uns anys treballant amb futbolistes homes abans del meu ingrés 

a la Federació i ja quan hi treballava, prestant col·laboracions a clubs. Va 

ser cosa del destí, atès que no buscava treballar en això. Aquí crec 

que sí que va ser més difícil el recorregut, pel fet de ser dona. Així 

i tot, amb molta constància i professionalitat en la fisioteràpia, 

ho vaig aconseguir, i per a mi ha estat una de les experiències 

més enriquidores, amb ajuda de moltes persones que han 

cregut i donat suport al meu treball i m’han permès superar 

barreres. Ja una vegada a la selecció sènior, sempre estaré 

agraïda pel suport de la Federació per creure en mi i en 

les meves capacitats, així com per poder treballar amb 

grans tècnics i jugadors d’una alta qualitat humana i 

professional, que veuen en mi al seu fisioterapeuta. Hi 

ha persones que qüestionen l’existència d’una dona en 

un equip masculí, però solen ser les mateixes que no 

gaudeixen de bona reputació en el seu treball, compor-

tament o integritat. Jo, per contra, sempre he tingut la 

sort de treballar amb professionals en tota l’accepció de 

la paraula, i això és una cosa que agraeixo profundament 

amb treball a consciència i capacitació constant.

En aquesta llarga etapa al capdavant de la Selecció, quines són 
les fites que li agradaria destacar?
Pel que fa a la selecció sènior, potser el procés i la classificació per al 

Mundial de Rússia 2018, la millor aconseguida per un combinat costa-riqueny. 
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ENTREVISTA

Igualment, en la globalitat del futbol nacional costa-riqueny i els processos de 

selecció femenina, estar en el cos tècnic i de suport que va aconseguir la 

primera classificació per a un mundial femení sènior, el de Canadà 2015.

I a dia d’avui, poder ser part del servei de fisioteràpia dins d’un dels 

complexos esportius més ben equipats tècnicament i en personal 

capacitat i especialitzat, dedicats al futbol a Llatinoamèrica, com 

és el complex de la FEDEFUTBOL.

Pel que fa al treball amb els futbolistes, en quins aspectes 
principals centra la seva activitat?
Com a fisioterapeuta, tinc l’oportunitat d’establir treballs des 

de tots els pilars de la fisioteràpia com són els agents físics, la 

teràpia manual i la prescripció de l’exercici terapèutic. Com a 

departament, desenvolupem una metodologia de treball que 

hem anomenat “de la llitera a la pista”, fent èmfasi a anar acom-

panyant els i les futbolistes des dels processos de convalescència 

aguda fins a processos de readaptació física per a l’optimització de la 

tornada a entrenaments i competències dins d’un equip interdisciplinari. 

Així mateix, el desenvolupament i execució de programes preventius per 

ser executats abans d’entrenaments i competicions.

Tenir un treball centrat en convocatòries de professionals que estan jugant dife-
rents competicions pel món condiciona el seu treball? De quina manera?
Condicionar no, és més un exercici de coneixement, estudi i coordinació de diferents 

treballs i etapes de competència o rendiment, en els quals es troben els futbolis-

tes, per trobar, per mitjà d’un raonament pràctic i clínic, quina és la millor finestra 

terapèutica de la qual disposo, i quines eines seran les més indicades per treballar 

d’acord amb el moment de la competició de la Selecció. Ara bé, no es pot comparar 

la disponibilitat de temps i reacció que té un fisioterapeuta en un club, amb el que 

podem tenir com a terapeutes d’una selecció nacional, on bàsicament els jugadors 

estan en poques dates concretes a l’any i principalment ja per competir, és a dir, 

que les nostres intervencions estan sempre en microcicles de competència, la qual 

cosa fa encara més específics els elements d’atenció i el moment del seu ús perquè 

siguin efectius en el menor temps possible, sempre que sigui eficaç i segur per a 

aquest moment particular.

Quines anècdotes li agrada recordar de tots aquests anys al capdavant de la 
Selecció?
Definitivament moltes. A nivell esportiu, de les anècdotes més boniques i recurrents 

és potser el fet que se m’ha permès participar i viure el procés del pas dels nostres 

futbolistes fins a arribar a convertir-se en seleccionats sèniors. Pràcticament veure’ls 

passar de nens i nenes a adults, veure’ls debutar en una sènior i aquí començar a 

recordar cadascuna de les cites per a teràpia i anècdotes particulars amb cadascun 

d’ells, arribar a saber, des de quina mena de coses l’afecten més o com es comporten 

els seus cossos després d’un viatge o partit, fins a si no poden agafar el son amb 

facilitat després d’una competició. Són particularitats que els fan ser ells i elles, i cal 

saber com aprofitar-les des del consultori de fisioteràpia. Crec que aquesta és una 

de les coses més boniques que m’ha permès aquest esport.

“LES NOSTRES 
INTERVENCIONS 
ESTAN SEMPRE 

EN MICROCICLES 
DE COMPETÈNCIA, 

LA QUAL COSA 
FA ENCARA 

MÉS ESPECÍFICS 
ELS ELEMENTS 

D’ATENCIÓ”
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Vostè ha estat protagonista de dues ponències a l’FTP22. En quins temes s’ha 
centrat?
Principalment, en una descripció de com estructurar el treball des dels serveis de 

fisioteràpia en l’alt rendiment, contemplant l’estructuració del treball físic i tecni-

cotàctic dins de l’esport, particularment en el que exerceixo, que és el futbol. De 

vegades comptem amb tants mitjans d’atenció que és una mica aclaparador triar o 

estructurar quines eines d’aquesta caixa a vessar de possibilitats són les més idònies 

i en quins moments dels microcicles de treball, per a realment induir en l’organisme 

respostes que potenciïn o recuperin l’atleta de la forma més orgànica possible, dins 

d’un òptim rendiment esportiu i no al contrari: entorpir amb les respostes pròpies 

buscades amb el desenvolupament de capacitats atlètiques i tecnicotàctiques.

I en la masterclass, l’objectiu ha estat donar eines de treball, que cada dia són més 

valuoses dins del context de teràpia activa. Encara que utilitzem agents físics i 

teràpia manual dins de la consulta de teràpia física esportiva, aquesta s’ha d’acostar 

més a un constructor actiu i d’anàlisi i restauració del moviment corporal humà, 

a través de justament això: el moviment. La tecarteràpia és una eina molt versàtil 

dins dels agents físics per permetre’ns fer aquest switch.
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NOSALTRES

El col·legiats tindran 
accés gratuït a la 
plataforma FYXBODY

n el marc de l’FTP22, el Col·legi va arribar a un acord 

amb FYXBODY, una plataforma d’exercici terapèutic 

en format vídeo que, mitjançant una app, permet enviar 

exercicis als pacients i rebre el seu feedback. De la 

mateixa manera que amb ProET, Physiociencia i el 

programa de gestió de pacients, els col·legiats podran fer ús de la plataforma de 

manera gratuïta, fet que els permetrà donar un pas més en l’impuls de la digitalització. 

El fisioterapeuta usuari de FYXBODY pot crear les seves pròpies sessions, planificar 

els exercicis, controlar les seves mètriques i optimitzar la recuperació. La plataforma 

posa a l’abast de tots els seus usuaris més de 8.000 vídeos en castellà. Aquesta 

és la biblioteca digital més gran dissenyada per a professionals de la fisioteràpia, 

l’entrenament i la medicina esportiva; i gràcies a ella es dona valor al servei que 

s’ofereix des de les consultes, atès que els pacients podran rebre els exercicis a 

través d’una aplicació personalitzada per a cada centre.

E
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Guia per valorar la capacitat de 
mobilitat en les persones adultes 
grans

ristina Rivera, actual membre de la Comissió de Geriatria del CFC, ha elaborat 

la “Guia per a la valoració de la capacitat de mobilitat en la progressió llit-se-

destació-bipedestació-marxa”. L’objectiu d’aquesta guia és valorar la capacitat 

de mobilitat al llit, la qualitat de la sedestació, les habilitats estant dempeus i la 

qualitat de la marxa de les persones adultes grans, tenint en compte les capacitats 

funcionals que utilitzen per girar-se cap a un costat al llit o per passar de la posició 

de decúbit supí a sedestació, aspectes que no sempre es tenen en compte a l’hora 

de realitzar la majoria d’avaluacions geriàtriques de la postura i la marxa en les 

persones adultes grans.  

La informació que conté aquesta guia ha estat recollida al curs “Fisioteràpia i terà-

pia ocupacional en geriatria. Rehabilitació integral física i cognitiva”, impartit pel 

professor Carles Salvadó Escarramán.

C
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QUI ÉS QUI?

QUI SOC?
Soc l’Elena Gimeno o com bromejo sempre: Gimeno-Santos, si faig servir el nom 

“científic”. Nascuda l’any 80 i barcelonina de tota la vida. Vaig decidir estudiar 

fisioteràpia, probablement com molts de nosaltres, perquè era esportista. Vaig 

ser nedadora i waterpolista del Club Natació Sant Andreu durant molts anys. 

Tot i això, vaig començar Fisioteràpia pensant que quan l’acabés estudiaria 

Psicologia que, en realitat, era el que m’agradava, però en el seu moment tot el 

meu entorn em va dir que no tindria sortida. L’altra opció era Medicina, però no 

em veia estudiant 6 anys de carrera, més oposicions, més residència... Així que 

finalment vaig escollir Fisioteràpia. 

Quan vaig començar la carrera no tenia ni idea que existia la fisioteràpia respiratòria 

i, molt menys, que es convertiria en la meva passió. La vaig descobrir a 2n curs 

(gràcies al Jordi Vilaró), i a 3r vaig veure que també estava molt motivada per la 

recerca, ja que sempre he estat molt curiosa i m’ha agradat entendre i descobrir 

coses noves. Per tant, en acabar la diplomatura de Fisioteràpia vaig decidir fer la 

llicenciatura de Psicologia perquè em donés pas al doctorat. Paral·lelament, vaig 

començar a endinsar-me en el món de la recerca col·laborant amb el Jordi Vilaró 

en els estudis del seu doctorat. Quan vaig acabar Psicologia, es va implementar 

el Pla Bolonya i, per tant, vaig haver de fer un màster oficial per poder accedir al 

doctorat. I jo que no volia fer Medicina perquè eren molts anys...

Elena 
Gimeno
FISIOTERAPEUTA 
RESPIRATÒRIA, 
PSICÒLOGA I DOCTORA 
EN CIÈNCIES DE LA 
SALUT



Tal i com he comentat, la recerca també és una de les meves passions, i puc dir que 

he tingut la sort de poder-la fer en l’àmbit de les malalties respiratòries i l’exercici, 

entrenament i activitat física (dues passions juntes, és fantàstic!). Això em va portar 

(gràcies a la Judith Garcia Aymerich) a realitzar la meva tesi doctoral en el marc 

d’un projecte europeu, que tenia com a objectiu crear dues eines específiques per 

mesurar l’activitat física en pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica 

(MPOC). 

A banda de la part professional, que certament ocupa gran part del meu temps, 

m’encanta viatjar (on sigui) i gaudir del temps lliure, la bona gastronomia i els bons 

vins (tinc un punt sibarita, no ho negaré), i m’agrada l’esport, tot i que no en faig ni 

la quantitat ni la freqüència que voldria. Soc sobretot d’aigua (nedar en piscina, en 

aigües obertes o fer submarinisme), però també soc de muntanya (les vacances 

d’estiu amb mons pares sempre eren fent rutes pels Pirineus, i ara de gran ho valoro 

molt), i soc molt fan dels entrenaments funcionals (això sí, els faig jo sola a casa). 

QUÈ FAIG?
Professionalment compagino l’assistència, la recerca i la docència, i personalment 

també procuro gaudir de viure i, a vegades, intento sobreviure! 

Soc fisioterapeuta (per a mi soc fisioterapeuta respiratori, per al sistema soc fisio-

terapeuta) a l’Hospital Clínic de Barcelona, on treballo en rehabilitació pulmonar de 

pacients amb malalties respiratòries cròniques (MPOC, bronquièctasi, hipertensió 

pulmonar, fibrosi pulmonar, asma, etc.), i també faig prehabilitació, és a dir, entre-

nar pacients que són candidats a una cirurgia major (sobretot pacients cardíacs i 

toràcics). A més, col·laboro en diferents projectes de recerca. 

Soc investigadora i gestora de projectes a l’Institut de Salut Global de Barcelona 

(ISGlobal), on tinc la sort de seguir aprenent metodologia de la investigació de la 

mà de la Judith Garcia Aymerich, en un entorn d’excel·lència i rigor.

Respecte de la tasca de docent, la desenvolupo tant a grau com a postgrau a la 

FCS Blanquerna, entre d’altres institucions. Precisament, des de fa 2 cursos codi-

rigeixo, juntament amb el Dani Martí, el Títol d’Expert Universitari en Fisioteràpia 

Cardiorespiratòria (o també conegut com el TiDEx).  

QUÈ VULL FER?
Per sort, ja faig moltes de les coses que vull fer. Per tant, podria dir que ja he assolit 

una part del “què vull ser de gran”. Tot i això, si em col·loco en el meu costat idealista 

(el qual tinc massa marcat i a vegades em juga males passades), m’agradaria poder 

ser “fisioterapeuta respiratori” reconeguda. Per això, seguiré lluitant i treballant al 

costat d’un gran grup de persones que també ho volen. Perquè “de grans” se’ns 

reconegui com a especialistes, i que això ens doni la possibilitat de poder ser més 

independents, tenir més poder de decisió i lideratge, seguir aprenent; de fer avançar 

la nostra professió, i de gaudir-la encara més. En resum, vull seguir treballant amb 

tota aquella gent amb la qual he tingut la sort de compartir camí i m’ha ajudat (i 

espero, he ajudat) a créixer. 
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“M’AGRADARIA 
PODER SER 
`FISIOTERAPEUTA 
RESPIRATORI´ 
RECONEGUDA. 
PER AIXÒ, 
SEGUIRÉ LLUITANT 
I TREBALLANT 
AL COSTAT D’UN 
GRAN GRUP 
DE PERSONES 
QUE TAMBÉ HO 
VOLEN”



CERDANYOLA 
DEL VALLÈS

VIC

REUS

MATARÓ

LA SEU 
D’URGELL

BARCELONA
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FORMACIÓ

FORMACIÓ DEL COL·LEGI 2022

CERDANYOLA DEL 
VALLÈS

01/10/22 
Taller pràctic d’anatomia 
topogràfica - dissecció de 
membre inferior
Alfonso Rodríguez-Baeza i 
Marisa Ortega

01/10/22
Taller pràctic d’anatomia 
topogràfica - dissecció de 
membre superior
Alfonso Rodríguez-Baeza i 
Marisa Ortega

02/10/22
Taller pràctic d’anatomia 
topogràfica - dissecció de 
tronc
Alfonso Rodríguez-Baeza i 
Marisa Ortega

LA SEU D’URGELL

08/10/22 
Neurofisioteràpia en 
l’ictus 
Inés Garcia

21/10/22
Tècniques de fisioteràpia 
en disfuncions del sistema 
limfàtic i venós
Esther Bergel

05/11/22
Integració de les 4M. 
Mulligan-Maitland-McKenzie-
McConnell
Xavier Vericat

MATARÓ

30/09/2022
Prevenció de lesions 
basades en l’evidència i 
cribratge per al retorn a la 
pràctica esportiva 
Damien Van Tiggelen

VIC

08/10/22 
Fisioteràpia manual 
instrumental. Tècnica de 
ganxos
Lluís Llurda

REUS

30/09/22 
Complex articular de 
l’espatlla. L’avaluació i 
l’exercici terapèutic en 
fisioteràpia
Xavier Vericat 

11/11/22
Curs d’abordatge clínic del 
pacient amb dolor lumbar
Jesús Rubio

EN LÍNIA

15/10/22
Introducció a la recerca en 
salut
Javier Jerez Roig

GIRONA 

17/09/2022 
Seminari tècnic de 
fisioteràpia vestibular
Javier Fernández

CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT

12/09/2022
Iniciació a la teràpia aquàtica 
Grup de Fisioteràpia 
Aquàtica

GIRONA

CORNELLÀ
DE LLOBREGAT
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BARCELONA

30/09/22 
Introducció al tractament de 
la disfunció de l’articulació 
temporomandibular  
Leandro Gutman

07/10/22
Fisioteràpia respiratòria en 
l’adult
Marta Sabaté

14/10/22
Tècniques de relaxació
Eva Pascual

28/10/22
Mobilització segura i 
empoderament de la 
mobilitat de la persona amb 
necessitats de suport
Carles Salvadó

21/11/22
Tipologia de caminadors per 
a adults: un nou paradigma
Ònia Alonso

25/11/2022
Abordatge osteopàtic a les 
àrees de transició
Gerard Àlvarez
 

26/11/22
Taller d’embenats multicapa 
per a limfedemes i variants
Esther Bergel

17/12/22
Ús de la musicoteràpia en 
neurorehabilitació
Samira González i Ruth 
Abela

Aquesta planificació està 
subjecta a modificacions, 
consulta l’apartat de 
formació del web del 
Col·legi 



FORMACIÓ
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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 

 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 

 Doctorat en Ciències de la salut
Més informació: https://www.uic.es/ca/estudis-uic/

medicina-i-ciencies-de-la-salut/doctorat-en-ciencies-

de-la-salut

Dades de contacte: edoc@uic.es (Sonia Soriano)

 Màster Universitari en Educació per a la Salut
Més informació: http://www.mastereducaciosalut.udl.

cat/ca/

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: Setembre 2022

Dades de contacte: fif.coordmastereps@udl.cat

 Màster Universitari en Investigació, Innovació i 
Transferència en Salut
Més informació: http://www.masterinvestigacioit.udl.

cat/ca/

Número de crèdits: 60 ECTS

Data d’inici: Setembre 2022 

Dades de contacte: fif.coordmasterInvITSalut@udl.cat

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

programes/salut/

Data d’inici: Setembre 2022

Dades de contacte: escoladoctorat@udl.cat

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

programes/cures-integrals-i-serveis-de-salut/

Data d’inici: Setembre 2022

Dades de contacte: escoladoctorat@udl.cat

 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 
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 Programa de Doctorat en Ciències de l’esport i del 
moviment humà
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: fins l’1 

de juliol de 2022. Admissió: de l’1 al 15 de setembre 

de 2022. Segon Període: Preinscripció: del 9 al 13 

de gener de 2023. Admissió: del 30 de gener al 10 

de febrer de 2023. (Aquest segon període estarà 

disponible només en el cas que no s’hagin exhaurit les 

places durant el primer període d’accés). 

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: 60 ECTS 

Data d’inici: 14 octubre 2022 

Dades de contacte: Carles Munné cmunne@umanresa.

cat Glòria Martínez gmartinez01@umanresa.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
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SCBF

XVII 
CONGRÉS DE 
FISIOTERÀPIA
19 DE NOVEMBRE DE 2022

PROGRAMA

09.00-09.30h INAUGURACIÓ

TAULA l
Moderadora: Dra. Victoria Alcaraz

9.30-10.00h Fisioteràpia en el pacient amb ECMO

Sr. Bernat Planas. Fisioterapeuta respiratori a l’Hospital Universitari Vall 

d’Hebron

10.00-10.30h L’ecografia en el malalt crític

Sr. Adrián Martín: Fisioterapeuta respiratori de l’UCI a l’Hospital Povisa de Vigo

10.30-10.55h Discussió

10.55-11.20h PAUSA · CAFÈ · DEFENSA PÒSTERS 

TAULA II
Moderador: Pendent de confirmació

11.20-11.50h Fisioteràpia en pediatria oncològica

Sr. Denys Santamaria: Fisioterapeuta pediàtric a l’HUVH

11.50-12.20h Psicologia en pediatria oncològica

Sra. Marta Pérez: Psicòloga Hospital Sant Joan de Déu

12.20-12-45h Discussió

12.45-14.15h PAUSA · DlNAR · WORKSHOP

TAULA Ill
Moderadora: Dra. lnés Ramírez 

14.15-14.45h Sòl pelvià i dolor crònic

Sra. Stephanie Kauffmann: Fisioterapeuta experta en sòl pelvià a RAP 

Barcelona

Des de la Societat 
Catalano-Balear de 
Fisioteràpia estem 
treballant dur per poder-
vos oferir ja el programa 
del nostre XVII Congrés de 
Fisioteràpia, que tindrà lloc 
el dissabte 19 de novembre. 
El Congrés tornarà a ser un 
important punt de trobada 
i debat dels professionals 
de la fisioteràpia  de 
Catalunya, en el qual es 
promourà la fisioteràpia 
basada en l’evidència. 

Per finalitzar, us convidem 
a seguir les nostres xarxes 
socials per descobrir més 
novetats del nostre Congrés 
i la nostra Societat.
Fins aviat!
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COMITÈ ORGANITZADOR
Sra. Eva Blàzquez

Sra. Elena Montiel 

Sra. Judit Armas 

Sr. Pere Palmada 

Sr. Joan Ars   

Sra. Yaiza Calderón 

Sr. Carlos A. Zàrate 

Sr. lvàn Fernàndez 

Sra. Maria ldoiate 

Sra. lnés Garcia 

COMITÈ CIENTÍFIC
Sra. Elena Montiel

Dra. Almudena Medina 

Sr. Pere Palmada

Dra. Cristina Torres

14.45-15.15h Sexologia en les disfuncions del sòl pelvià

Sra. Laia Blanco: Fisioterapeuta experta en sòl pelvià a RAP Barcelona

15.15-15.40h Discussió

TAULA IV
Moderador: Sr. Fidel Sust

15.40-16.40h Entrenament isoinercial

Sr. Javier Carrión: Fisioterapeuta readaptador. Coordinador de Global 

Performance Teach

16.10-16.40h Readaptació esportiva a la competició

Sr. Gerard Berenguer: Fisioterapeuta FisioCross 

16.40-17.10h Discussió

17.10-17.40h COMUNICACIONS LLIURES

17.40h-18.25h CLOENDA l PREMIS

www.freepik.es




