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OPINIÓ

ARRIBA L’ESTIU EN UN ANY
D’INTENSA ACTIVITAT COL·LEGIAL

L’

estiu és un bon moment per fer reflexió i agafar forces. També, des del Col·legi, ens
agrada recapitular aquelles accions més destacades i analitzar també reptes de cara

al següent curs. Aquest 2022 està sent un any en el qual s’ha recuperat la normalitat o la
“nova” normalitat després del llarg parèntesi al que ens ha obligat la pandèmia. Això ens

Alex Ginés
Vocal del Col·legi de
Fisioterapeutes de
Catalunya

ha permès celebrar, per exemple, l’FTP22 de manera presencial i amb un extraordinari èxit
de participació i assistència a nivell de públic i ponents.
Una cita també rellevant ha sigut la intervenció del Col·legi en l’elaboració del nou model
del Pla de Rehabilitació de Catalunya, donant suport als diferents fisioterapeutes que han
participat en la seva elaboració, posant especial rellevància en el nostre paper assistencial
a tots els nivells sanitaris de Catalunya.
Amb el final del curs escolar també hem posat el punt i seguit al projecte “Salut a les escoles”, sobre el qual n’informem en aquest número. Gairebé 100 fisioterapeutes han participat durant aquest any en aquesta iniciativa, protagonitzant 165 xerrades en gairebé 100
escoles. Des del Col·legi ens sentim molt satisfets de la resposta rebuda, ja que un 91 % de
les escoles consideren que l’experiència és positiva i, per aquesta raó, tenim la intenció de
potenciar i desenvolupar encara més aquest projecte a la tornada de l’estiu. Lluitar contra
el sedentarisme des de l’edat infantil millora la qualitat de vida posteriorment durant l’edat
adulta i, des del Col·legi, volem seguir fent promoció d’unes rutines saludables.
També al juny es va aprovar el nou Codi Deontològic de la professió, una visió actualitzada
i adaptada als canvis i l’evolució de la fisioteràpia durant els darrers anys. Aquest treball de
posada al dia és molt important per seguir desenvolupant tot el nostre potencial.
Després de l’estiu el CFC tindrà dues cites molt importants, la primera serà durant el setembre i l’octubre, quan podrem gaudir del Dia de la Fisioteràpia (DIFT), que ens servirà per
celebrar diversos actes en el conjunt del territori. Torredembarra, Agramunt, Vic, Tortosa,
la Pobla de Segur i Girona seran les seus dels actes del DIFT, que aquest any està focalitzat
en la lluita contra l’artrosi, una patologia amb una altra prevalença. I la segona, ja de cara
a la tardor, en la que el Col·legi difondrà, en una campanya a TV3, un espot per reforçar el
paper de la fisioteràpia com a eina per a la prevenció i la millora de la qualitat de vida per
al conjunt de la ciutadania. L’espot, que difon un missatge en positiu en el qual es destaca
la tasca dels i les fisioterapeutes de Catalunya, tots els seus àmbits d’actuació i fa una crida a l’acció del ciutadà “Visita’ns”, s’emetrà durant dues setmanes en diferents forquilles
horàries, inclòs el prime time.
Malgrat que l’activitat col·legial no s’atura del tot, és evident que l’estiu és un bon moment
també per posar el peu a terra i recuperar forces. De la mateixa manera que ho recomanem
a les persones que venen a les nostres consultes, també nosaltres hem de poder-nos dedicar,
durant aquests dies, a fer un descans actiu, amb activitats diferents a les habituals, gaudint
al màxim de les oportunitats que ens ofereix la muntanya, la platja o el nostre lloc d’estiueig.
Que gaudiu molt!
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EL DIFT22 APROPARÀ
DE NOU LA
FISIOTERÀPIA
A LA CIUTADANIA

LA IMPORTÀNCIA
DE CELEBRAR EL DIFT
El 8 de setembre de 1996 va ser
designat el primer Dia Mundial
de la Fisioteràpia, commemorant la data en què, l’any 1951, es
va fundar l’organització World
Confederation for Physical The-

En el moment del tancament d’aquesta edició de la revista, el

rapy (WCPT), actualment World

programa d’actes per celebrar el Dia de la Fisioteràpia ja ha

Physiotherapy (WPT).

quedat pràcticament enllestit. Aquest any, el DIFT centra el seu
missatge en l’artrosi, una patologia que afecta 3 de cada 10 adults
i que es pot abordar des de la fisioteràpia per minimitzar els seus
efectes.

Aquest és un dia per destacar
la comunitat global de fisioteràpia. És una oportunitat per
reconèixer la feina que els i les
fisioterapeutes fan en el si de

U

comunitat, donant suport a ton dels principals objectius del DIFT és fer difusió de la fisioteràpia com a
professió sanitària i fer-ho apropant-la al conjunt del territori. Aquest any

s’han fet fins a 6 convocatòries diferents, totes elles consistents en una cursa

tes les organitzacions vinculades a la WPT per promoure la
professió i avançar en la seva

d’orientació competitiva.

experiència.

Tots els recorreguts estan pensats per ser coberts en un màxim de 3 hores

Els estudis assenyalen que les

d’activitat.

activitats del DIFT tenen un

La recaptació del preu de les inscripcions es destinarà a fins socials, mitjançant

la professió i també apropen

ONG o les activitats solidàries del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Tots

impacte positiu en el perfil de
els col·legiats al conjunt de la

els participants seran obsequiats amb una samarreta i una bossa.

ciutadania. Com passa en el cas

L’ARTROSI, UNA PATOLOGIA D’ALTA PREVALENÇA, PROTAGONITZA EL DIFT22

Dia Mundial de la Fisioteràpia

L’artrosi és molt prevalent i genera un gran impacte sociosanitari i, per tant, també
econòmic. L’estudi EPISER2016, de la Societat Espanyola de Reumatologia, va
mostrar que la prevalença en població adulta a partir dels 40 anys és del 29 %.
En aquest sentit, l’edat és el principal factor de risc i també és més habitual
en dones que en homes. El desgast que genera l’artrosi té diverses causes,

de Catalunya, malgrat que el
és el 8 de setembre segons el
calendari, molt sovint es fan les
celebracions en altres dates per
aconseguir una millor participació.

principalment el sobrepès i la manca d’exercici físic regular. Tot i que no és tan
habitual, una lesió traumàtica també pot ser la causant de la patologia, així
com les alteracions articulars o posturals. L’artrosi a les mans s’ha provat que
té també uns condicionants genètics.
5
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LA FISIOTERÀPIA
ÉS EL
TRACTAMENT MÉS
ADEQUAT PER
LLUITAR CONTRA
L’ARTROSI

COM ES DEFINEIX L’ARTROSI?
L’artrosi és una malaltia inflamatòria crònica i degenerativa de les articulacions. Tot i que normalment està localitzada als genolls, al maluc, a les
mans o a la columna vertebral, afecta especialment aquelles parts del cos
que han d’aguantar pes.
Les articulacions són les estructures del nostre cos que permeten la connexió
entre dos ossos. El cartílag és el teixit semitou, format per proteïnes, sucres
i aigua, que recobreix els extrems d’aquests ossos i s’encarrega d’amortir
els possibles cops i facilitar el moviment de l’articulació.
L’artrosi provoca que el cartílag es trenqui i es desgasti, la qual cosa fa que
els ossos es freguin entre ells. Com a conseqüència, el pacient té dolor, inflamació, rigidesa i dificultats per fer moviments tan quotidians com caminar
o pujar escales quan afecta les articulacions de les cames o utilitzar tisores
o obrir pots quan afecta les mans.*
QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES MÉS HABITUALS?

www.freepik.es

La manifestació més freqüent és el dolor, que millora amb el repòs, la rigidesa
en iniciar el moviment, deformitat i dificultat per mobilitzar les articulacions
afectades. Pot haver-hi un cert grau d’inflamació, que causarà tumefacció
per acumulació excessiva de líquid a l’articulació.
Això no obstant, s’ha de diferenciar de l’artritis, que és una malaltia inflamatòria reumàtica en què el problema radica en la inflamació articular i que
provoca un dolor que no millora amb el repòs. El fet que en anglès l’artrosi
s’anomeni osteoarthritis pot donar lloc a confusió.

ALGUNS CONSELLS

L’articulació és l’àrea on un os es connecta amb l’altre os per permetre

DES DE LA FISIOTERÀPIA:
La inactivitat augmenta el dolor.
El/la fisioterapeuta ha d’avaluar la teva
funcionalitat per tal d’adaptar l’exercici a les
possibilitats i necessitats.
El pla de rehabilitació marca les fites a curt i
mig termini.
Aquest pla combinarà exercicis de força,
augmentant gradualment el nivell d’activitat
física.

el moviment. El cartílag és un teixit que recobreix les articulacions i
fa d’amortidor de la càrrega i de l’impacte i permet el moviment
de les articulacions sense fricció. Normalment, apareix a la
columna lumbar, cervical, maluc, genolls i mans. L’exercici
regular redueix el risc de patir artrosi, les fractures de
maluc i el risc de caigudes en les persones grans i pot
prevenir o retardar la necessitat de la cirurgia.
QUÈ POT APORTAR LA FISIOTERÀPIA?
La celebració del DIFT d’enguany vol reivindicar
que la fisioteràpia és el tractament adequat per
a l’artrosi, atès que l’exercici terapèutic aporta
avantatges en qualsevol edat. Els exercicis han

La fisioteràpia aquàtica, en casos com

d’estar enfocats, principalment, a l’enfortiment

l’artrosi de genoll, és una eina molt útil per

de la musculatura local, patrons de moviment

poder fer moviments més amplis amb menor

normals, moviment de les articulacions i activitat

esforç i més seguretat.

física en general.
* Font: Lliga Reumatològica Catalana
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AGRAMUNT

LA POBLA DE SEGUR

GIRONA

Secció de Lleida

Secció Alt Pirineu i Aran

Secció de Girona

25 de setembre

25 de setembre

2 d’octubre

Punt de trobada – Plaça

Punt de trobada – Ajuntament

Punt de trobada – La Devesa

Fondandana

Hora: 9.30 h

Hora: 9.30 h

Hora: 9.30 h

Preu: 5 €

Preu: 5 €

Preu: 5 €

Pixabay

Turisme d’Agramun

t

TORREDEMBARRA

TORTOSA

VIC

Secció Camp de Tarragona

Secció Terres de l’Ebre

Secció de la Catalunya Central

2 d’octubre

15 d’octubre

16 d’octubre

Punt de trobada – Can Bofill

Punt de trobada – Parc Teodor

Punt de trobada – Zona verda “El

Hora: 9.30 h

González

Preu: 5 €

Hora: 9.30 h
Preu: 5 €

Nadal”
Hora 9.30 h
Preu: 5 €
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L’ASSEMBLEA APROVA
PER UNANIMITAT ELS
COMPTES DEL 2021
I DESTINA PROP DE
100.000 EUROS A
AJUTS COL·LEGIALS
El passat 16 de juny, Tortosa va ser la seu
de la 51a Assemblea General del Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya, l’òrgan sobirà de
l’entitat. En la seva intervenció, el degà Ramon
Aiguadé va voler destacar l’especial il·lusió que li
generava a la Junta de Govern poder fer l’acte a
la capital de la comarca del Baix Ebre, atès que la
Secció Territorial de les Terres de l’Ebre es va crear
durant el mandat de l’actual Junta de Govern.

L’

ordre del dia comptava amb els següents punts:
presentació de la Memòria d’activitats del 2021,

aprovació de l’estat de comptes del 2021, presentació i
aprovació de les propostes de destinació del romanent
del 2021, i precs i preguntes. Com a novetat i per aconseguir que el
transcurs de l’assemblea fos més àgil, fomentar la participació i deixar més espai
de temps per al debat, previ a l’assemblea es va posar a l’abast dels col·legiats dos
vídeos amb la presentació de la Memòria d’activitats del 2021 (primer punt de l’ordre
del dia) i un altre amb la presentació de l’estat de comptes col·legials corresponent
al 2021 (segon punt). D’aquesta manera la reunió es va poder centrar en l’objectiu
previst de compartir opinions i debatre els aspectes clau dels pressupostos.

8

Va inaugurar la sessió el degà, que va explicar el funcionament de l’acte i va fer un
repàs de la Memòria d’activitats del 2021, resumint els principals indicadors de la
professió que, al 2021, ha vist augmentat el nombre de col·legiats i col·legiades en 771.
A continuació va fer un repàs de les activitats col·legials realitzades al 2021, posant
en valor el fet que, per primer cop, es va organitzar una jornada com la de l’Esport
a Tarragona, i que tant la Nit de la Fisioteràpia 2021 com la Jornada de Fisioteràpia
NME es van poder celebrar amb menys mesures restrictives. En aquest sentit va
recordar que al 2021, motivat per les restriccions imposades per la covid, també
es va celebrar la Nit de la Fisioteràpia 2020, en la qual es va donar el guardó de
Fisioterapeuta de l’Any a tot el col·lectiu per la seva presència en primera línia
durant la pandèmia.
Va prosseguir la seva intervenció explicant les noves campanyes, serveis i ajuts que
aquest 2021 el Col·legi ha posat en marxa com, per exemple, Physiociencia, l’ajut
a publicacions científiques i, en especial, el programa de Salut a les Escoles, que,
liderat per la vocal de la Junta Clara Bergé, va néixer com un projecte en comú
amb la Paeria de Lleida i ara s’ha fet extensiu a tot el territori català. És un programa que està tenint una molt bona acollida i que aporta un doble benefici: per
a la salut dels nens i nenes, perquè se’ls transmet la importància d’adquirir hàbits
de vida saludable; i per als i les fisioterapeutes, perquè se’ns obre l’oportunitat de
treballar amb els nens, a les aules.
Aiguadé va destacar també la intensa activitat institucional del Col·legi durant el
2021, com ho demostren els actes de graduació a les diferents universitats, la reunió
dels principals col·legis sanitaris amb el president de la Generalitat, la reunió amb
la Federació Catalana de Futbol i, especialment, la presència del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en la inauguració de l’FTP22, en la qual va anunciar que
“abans de finalitzar l’any 2022 es començarà a desplegar la figura del fisioterapeuta
en tots els Equips d’Atenció Primària de tot el territori”. Aquest és un reclam del
col·lectiu professional de la fisioteràpia des de fa molts anys.
A continuació, el secretari del CFC, Daniel Jiménez, va explicar que es
realitzarien dues votacions: una per a l’aprovació de la liquidació dels
comptes del 2021, i l’altra per a l’aprovació del destí del romanent. La
primera, l’aprovació de la liquidació del pressupost, va ser aprovada
per unanimitat, i, posteriorment, la votació sobre el romanent
(110.744,88 euros), es va aprovar per part de tots els assistents
excepte una abstenció. Aquesta segona votació facilitarà que
es puguin destinar 20.000 euros a ajuts a la recerca, 15.000
euros a ajuts a famílies nombroses i monoparentals, 40.000
euros a ajuts a la formació, 20.000 euros a la promoció de la
professió, i la resta fins a la quantitat total, a l’FTP22.

LA DISTRIBUCIÓ
DEL ROMANENT
PERMET REFORÇAR
EIXOS CLAUS PER
AL COL·LEGI COM
LA FORMACIÓ, LA
RECERCA O ELS
AJUTS DIRECTES
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ENTR E VISTA

Jordi Vilaró,
fisioterapeuta
respiratori i
pedagog

“Per cada euro
invertit en
fisioteràpia, el
sistema sanitari se’n
pot estalviar 10”
10

Des de l’experiència de la seva llarga carrera professional de més de

Jordi Vilaró (Vic, 1965) és

30 anys, Jordi Vilaró defensa que la pandèmia ha servit per deixar

fisioterapeuta respiratori i

palesa la importància de la fisioteràpia en el sistema sanitari, tant a
hospitals com a nivell preventiu. El seu punt de vista reforça també
el vessant econòmic d’estalvi que suposa incorporar fisioterapeutes,
reduint terminis de recuperació, prevenint malalties i complicacions,
reduint el cost en fàrmacs i les visites als centres de salut.

pedagog. Doctor en Ciències
de la Salut i la Vida, és
actualment vicedegà de
Postgraus, Recerca i Relacions
Internacionals de la Facultat
de Ciències de la Salut
Blanquerna, Universitat Ramon

P

Llull. Codirector del Màster
el seu àmbit d’actuació, ha viscut amb molta intensitat tot el període més

Universitari en Activitat Física

dur de la pandèmia. Quin balanç en pot fer?

Terapèutica URL i professor

La valoració global per a la fisioteràpia, malgrat les moltes dificultats per les quals

del Màster de Fisioteràpia

tots hem passat, és que la pandèmia ha servit per visibilitzar-nos, s’ha posat el fo-

Respiratòria i Cardíaca

cus sobre nosaltres i això és positiu. El fisioterapeuta ha passat a ser molt més que

Aplicada, UAM. Investigador

aquell professional que fa massatges, i la societat, en el seu conjunt, ha posat en

i autor de nombroses

valor tota la tasca que es fa des de la fisioteràpia en l’àmbit hospitalari. S’ha pogut

publicacions científiques

comprovar com la fisioteràpia respiratòria té una gran importància en el procés de

nacionals i internacionals.

recuperació, més enllà dels fàrmacs o del ventilador mecànic.
Com un bon exemple d’aquest canvi, puc dir que al darrer Congrés de la Societat
Catalana de Pneumologia es va organitzar un debat sobre les UCRI (Unitats de Cures
Respiratòries Intermèdies) en el qual se li va reconèixer a la fisioteràpia un rol molt
clar ja que els pneumòlegs són plenament conscients dels beneficis que aporta i
no consideren l’existència d’aquestes unitats sense la presència del fisioterapeuta.
Hem fet un salt qualitatiu en la percepció de la fisioteràpia, per part també de la
resta de professionals sanitaris.
La feina dels fisioterapeutes respiratoris a les UCI ha sigut molt elogiada a partir
de la pandèmia. Com valora aquest protagonisme? Com es pot seguir millorant
en aquest àmbit?
Quan jo començava la meva carrera, era quelcom molt estrany veure un fisioterapeuta a l’UCI. Fa uns 10 anys era més habitual i, després de la pandèmia, ja no podem
imaginar una UCI sense els seus corresponents serveis de fisioteràpia. Avui en dia
ja està molt clar quin ha de ser el nostre rol. S’ha demostrat que les seqüeles de la
covid, amb treball de fisioteràpia, es poden eliminar o reduir molt si es comença a
activar el malalt des del primer moment. Durant els moments durs de la pandèmia
vaig estar col·laborant amb el Parc Sanitari Pere Virgili i vam ser molt conscients,
després de l’emergència de les primeres setmanes, que la fisioteràpia millorava els
temps de recuperació.
Analitzem una mica el conjunt de la professió. El dèficit de professionals de
fisioteràpia en el sistema de salut públic és encara notable. Com creu que es
podria millorar en aquest àmbit?
Hem tingut sempre un dèficit de fisioteràpia en el sistema perquè ha costat molt
que s’aposti per una professió de la qual no es coneixia tot el potencial. En canvi
ara estem en un moment clau perquè el cost-benefici està claríssim, ja no hi ha
excuses per no incorporar més fisioterapeutes. El cost d’un fisioterapeuta s’amortitza només amb un dia d’UCI menys d’un malalt.
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“EL DÈFICIT DE
FISIOTERÀPIA AL
SISTEMA RESPON
AL FET DE QUE
ENCARA ES
DESCONEIX UNA
PART DEL SEU
POTENCIAL”

Tenim també el repte de fer estudis específics en el nostre sistema sanitari ja que
sempre treballem a partir d’evidències científiques fetes en altres sistemes de salut,
en altres entorns. L’ideal seria poder fer un estudi a 3 o 5 anys dintre del nostre entorn, on poder demostrar encara millor l’eficàcia de la fisioteràpia i el cost-benefici
que representa quan s’incorpora plenament al sistema sanitari.
En tot cas, la informació de la que ja disposem és reconeguda per tothom. Invertir
en fisioteràpia és un estalvi claríssim per al sistema, també des del punt de vista
de la prevenció, perquè la fisioteràpia té un efecte directe en la reducció de les
complicacions derivades de l’envelliment i de les malalties cròniques, que suposen
una part molt important de la despesa sanitària. Hi ha un elevat nombre d’evidències científiques que han demostrat que totes aquestes malalties milloren molt
amb l’exercici terapèutic i tenen un impacte directe en la disminució del consum
de recursos sanitaris. En resum, per cada euro invertit en fisioteràpia, el sistema
sanitari se’n pot estalviar 10.
Les malalties cròniques són també una de les seves àrees d’experiència. Creu
que l’envelliment de la població és un dels grans elements de pressió sobre el
sistema de salut? Quines eines tenim a l’abast per millorar-lo?
L’àmbit que més controlo és el de les malalties cròniques, principalment respiratòries i també cardíaques. Tenim molt clar que les malalties s’estan cronificant i les
persones poden conviure amb la malaltia molts anys. Per això, la prevenció és clau
ja que un cop apareixen les complicacions, els tractaments són molt costosos. En
el projecte +Àgil desenvolupat pel Parc Sanitari Pere Virgili, finançat per BCN Ciència, s’ha incorporat una sessió setmanal d’exercici terapèutic en el centre d’atenció
primària o en un centre cívic. Només amb aquesta iniciativa tan senzilla, hi ha hagut
un canvi espectacular pel que fa a revertir la fragilitat i retardar la discapacitat amb
un impacte sobre el consum de fàrmacs, menys risc de caigudes i visites al metge.
Hem d’apropar així la fisioteràpia al conjunt de la societat perquè és una manera
barata i senzilla de millorar la qualitat de vida i la salut de la població envellida o
amb malalties cròniques. I és una cosa de la qual tothom se’n pot beneficiar.
Com valora també aquesta segona edició de l’FTP celebrada a Barcelona. Creu que
l’aposta per la formació continuada és una de les claus de futur de la professió?
Els i les professionals de la fisioteràpia tenen una gran inquietud per formar-se i
conèixer tot allò que és novetat. Som una professió jove, que creiem molt en la
formació i que és conscient que hi ha un procés de transformació a nivell també
internacional. Tothom té necessitat i ganes de formar-se. La renovació és constant.
Jo, als meus estudiants, sempre els hi dic que d’aquí a 30 anys no vull que em tractin amb les tècniques d’avui, sinó amb les tècniques que siguin actuals al 2050. El
Congrés ha sigut molt potent i es veuen aquestes ganes de conèixer i de què no
ens pararem aquí, de seguir progressant i millorant la professió.
Vostè va intervenir a l’FTP22 amb una ponència on reclamava una associació
d’estudiants de fisioteràpia. Per què? Amb quins objectius?
Aquesta sessió neix arran de la Comissió de Pregrau de la Societat Espanyola de
Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), de la qual en soc el representant de
fisioteràpia. Des d’aquesta comissió som conscients de què en tots el àmbits de
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la salut hi ha una associació d’estudiants i, en canvi, a fisioteràpia no n’hi ha. Per a
mi és un element important per generar una xarxa de networking, és quelcom que
sempre funciona. És un lloc de connexió per als estudiants i facilita dues coses:
l’intercanvi de coneixement i també la millora dels plans d’estudi de graus i màsters.
Des de la seva tasca universitària i de recerca, quins creu que són els reptes de
la fisioteràpia en aquest àmbit?
Sobre la tasca universitària, hem de fer un salt qualitatiu en el model pedagògic.
Basar-nos més en la resolució de problemes, posant els estudiants en entorns
singulars el més propers possible a les situacions reals. Així els estarem habilitant
per poder traslladar el seu coneixement a l’àmbit professional. Aquesta evolució
cap a un model del segle XXI vol dir que passin coses a l’aula. No cal fer un Port
Aventura, però sí els hem de plantejar reptes per solucionar problemes concrets i
propers a l’àmbit assistencial que es trobaran quan s’incorporin al mercat laboral.
Respecte a la recerca, hem de buscar que es donin resposta a les necessitats reals de la població i el seu entorn proper que no és l’hospital,
és la comunitat. En resum, menys laboratori i més comunitat. Hem
d’anar cap a aplicar nous coneixements en àmbits on habitualment es mou la persona, el malalt. No és fàcil fer-ho, perquè
tot requereix temps i recursos i tenim molts interlocutors. Cal
saltar alguns passos burocràtics, però és més enriquidor i la
recerca passa aleshores a poder-se aplicar amb resultats
concrets i té un impacte social a gran escala.
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?
Actualment, els graus de fisioteràpia universitària tenen
un grau d’ocupació alta. El que cal plantejar és que, posteriorment, les sortides professionals estiguin ben remunerades. Catalunya ha de seguir sent un pol de coneixement
perquè el nivell és alt, és un factor que ens ajuda a tots en el
nostre creixement professional, però també en innovació i en
seguir atraient talent i projectes. Des de fora, se’ns mira i potser
no en som tan conscients, perquè som referents també a nivell
internacional. Aquest potencial s’ha d’aprofitar per poder millorar el
reconeixement laboral que tenim apostant per un nombre creixent de
professionals en tots els sectors, sous en concordança amb la qualitat i coneixements, i assumint tasques que han d’ajudar a reduir llistes d’espera, despeses
sanitàries i a optimitzar el sistema sanitari.
De cara a futur, quins pensa que són els reptes de la professió a Catalunya des
d’un punt de vista general?
Potser recordaria dues idees que hem anat comentant: en primer lloc, que la recerca
ha d’anar més dirigida a la comunitat per obtenir resultats més immediats en la
qualitat de vida de la ciutadania i, en segon lloc, que la fisioteràpia sigui percebuda
com una eina preventiva que redueix els costos del sistema.
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CONSELLS PRÀCTICS
PER A L’ESTIU
Arriba l’estiu, una època ideal per a la pràctica de l’esport, però
s’ha de fer amb una sèrie de precaucions i consells que us facilitem
des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. En aquestes dates
tan caloroses, l’assessorament d’un fisioterapeuta és molt útil per
tal d’evitar lesions per falta de ritme físic o altres problemes com,
per exemple, deshidratacions. Sigui a la platja o a la muntanya, és
necessari seguir un conjunt de recomanacions per gaudir d’un estiu
saludable.
14

S

i la teva preferència estiuenca és l’aquàtica, has de tenir en compte que fer
esport sobre la sorra de la platja té una sèrie de particularitats depenent de

l’esport que practiquis. És molt freqüent jugar a vòlei, fer patxangues de futbol
o simplement córrer per la sorra, i s’ha de vigilar molt perquè la superfície
és una mica complexa. Pel que fa a córrer per la sorra, que és la pràctica
més habitual, és molt bo per a la musculatura del peu, ara bé, si no es
fa amb freqüència, hi ha altes probabilitats de patir una tendinitis o un
esquinç, per tant, és important fer-ho amb regularitat. En referència
al vòlei o a altres esports similars com les típiques pales, es recomana
practicar-ho sobre sorra mullada. En qualsevol cas, però, s’ha d’evitar
fer tota l’estona els mateixos moviments amb el peu, ja que això pot
provocar petites inflamacions i, en casos més greus, trencaments.
A més, és molt important remarcar la necessitat imperiosa de beure

L’ESTIU ÉS IDEAL
PER PRACTICAR
ESPORT PERÒ
CAL PRENDRE
ALGUNES
MESURES PER
FER-HO SENSE
RISCOS

líquids i refrescar-se amb l’aigua del mar amb freqüència, amb l’objectiu
d’evitar deshidratacions. D’altra banda, és recomanable realitzar una sèrie
d’exercicis d’escalfament abans de començar a fer esport més seriosament, ja
que moltes lesions arriben pel simple fet de no haver escalfat, cosa que provoca
que els nostres músculs estiguin freds.
En canvi, si la teva preferència estiuenca és la muntanya, els músculs que poden
patir més són els bessons i les plantes dels peus. Per tal d’evitar petites lesions
que poden arribar a ser molt molestes (especialment a l’estiu amb la seva característica calor xafogosa), és essencial utilitzar el calçat adequat, i sobretot, molt
ben lligat, ja que moltes lesions es produeixen pel simple fet de portar les vambes
mal cordades. Com en el cas anterior de la platja, aquí també és molt important
fer una sèrie d’exercicis d’escalfament i hidratar-se amb assiduïtat.
Si tens dubtes sobre els exercicis d’escalfament abans de la pràctica esportiva,
pots contactar amb un fisioterapeuta, que et resoldrà totes les teves qüestions. Al
tractar-se d’un tema complex, és important informar-se bé. A més, el fisioterapeuta
és molt útil per recomanar exercicis per a una mecànica del cos adequada. Què
significa això? Doncs que és vital cuidar els músculs centrals com, per exemple,
els abdominals i la part inferior de l’esquena.
En termes d’alimentació, és una època en la qual freqüenten els capricis, que
poden ser molt bons sempre que no se n’abusi. Com en totes les èpoques de l’any,
és rellevant menjar de tot, però ara és el moment de gaudir de plats frescos com,
per exemple, les amanides.
Un altre punt a considerar és la vestimenta. Aquesta ha de ser lleugera, per tal
que la nostra pell pugui transpirar. Un altre detall és el color, es recomana escollir-ne
de neutres i evitar especialment el negre.
Per últim, ja en termes més generals, és molt important tenir ben a prop la crema
solar (especialment al migdia i a primera hora de la tarda), menjar molta fruita,
mullar-se el coll amb freqüència i afegir un oli essencial a les teves dutxes per tal
de tenir una sensació de frescor immediata.
15
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CONSELLS PRÀCTICS
PER A CAMINADES
LLARGUES
E

l videoconsell previ a l’estiu ha centrat la temàtica en una sèrie de consells pràctics
per a caminades llargues, una de les activitats que acostumen a ser més habituals

durant els mesos d’estiu. Caminar és un exercici aeròbic molt beneficiós sigui quina sigui
la nostra edat, atès que crema calories, millora la salut cardiovascular i respiratòria, la
qualitat del son i l’estat d’ànim. La pràctica de caminades de llarga distància, com el Camí
de Sant Jaume, constitueixen un repte físic i mental que hem de preparar a consciència.
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PREPARACIÓ PRÈVIA
Recomanem fer exercicis de mobilització i escalfament enfocats a les
nostres cames, braços i columna.
Planificar la ruta, conèixer la seva longitud i traçat, la disponibilitat de
refugis propers i la previsió meteorològica per adequar el nostre equipament.
Si no estem acostumats a llargues distàncies, comencem amb passejades
curtes, que haurem d’anar allargant progressivament. Pot ser convenient
realitzar les darreres sortides amb la motxilla carregada per anar preparant
el nostre cos per carregar un pes extra.
Si durant la caminada, o en acabar-la, sentiu qualsevol tipus de molèstia
o sensació estranya, consulteu el vostre fisioterapeuta.

INDUMENTÀRIA
Utilitzar roba tèrmica i aïllant en casos de fred. Per als peus, millor botes
de trekking o muntanya, de teixit lleuger i impermeable, que s’adaptin bé
i amb sola amb tac d’un gruix suficient que ens permeti caminar entre
pedres i fang.
Els mitjons, millor alts, elàstics i que facilitin la transpiració.
Usar gorres o barrets ens ajudarà a prevenir insolacions, cops de calor
o hipertèrmies.
La motxilla ha de ser còmoda, lleugera, impermeable, amb cinturó de
descàrrega i cintes de compressió per garantir la subjecció lumbar. És
convenient portar-hi una petita farmaciola.

www.freepik.es

PREPARAR
L’ABANS, EL
DURANT I
EL DESPRÉS
SERVEIX PER
GAUDIR MÉS DE
LA CAMINADA
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DURANT LA RUTA
Mantenir un pas còmode, recolzant totalment el peu a terra per evitar
sobrecàrregues.
Beure regularment per prevenir rampes.
Descansar com a mínim 5 minuts cada una o dues hores, afluixant el
calçat i posant els peus enlaire.
Fer servir bastons de trekking ens ajudarà a descarregar pes sobre
les articulacions i ens oferirà una estabilitat extra.
Durant l’activitat, pots aplicar fred local, però el més aconsellable és
anar al fisioterapeuta perquè et faci una valoració adequada. El teu cos
t’ho agrairà!
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EL DOLOR
PERSISTENT
La IASP ha definit el dolor com una
experiència angoixant associada a
una lesió tissular real o potencial amb
components sensorials, emocionals,
cognitius i socials.
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Aquest tipus de dolor pot afectar diferents àmbits dins del marc
personal: físic, psicològic, familiar, social i laboral, influenciat per
molt factors, entre els quals hi ha la societat i la cultura. Des de la
neurociència s’obren nous camins i es pensa que es pot considerar
com un procés d’avaluació d’amenaça del cervell (erroni en absència
de dany que ho expliqui), influenciat per la cultura. El dolor persistent en absència de dany és una disfunció apresa del cervell que
pot i ha de revertir amb una intervenció correctora utilitzant eines
d’educació en neurociència.

OBJECTIUS
Informar, explorar, valorar i tractar el pacient.
Acompanyar i orientar el pacient perquè pugui recuperar una
vida sense dolor i resilient.

TRACTAMENTS
Educació en neurociència del dolor per entendre i comprendre el dolor,
donant eines i pautes per reduir el dolor i millorar la qualitat de vida.
Exercici terapèutic: per activar els sistemes interns de modulació del
dolor, reduir l’ansietat, la cinesifòbia, la morbiditat, millorar la capacitat
física i la independència funcional.
Comunicació: empaticoasertiva i l’escolta activa per entendre les
necessitats del / de la pacient.
Tècniques manuals per neuromodular el dolor a nivell central i local
així com millorar la funcionalitat muscular i articular.
Educació per a la salut: readaptació a la pràctica de les activitats
quotidianes i rellevants per al pacient, activitats motivadores.

ON ES FA?
Unitats multidisciplinàries d’atenció al dolor persistent o Síndromes
de Sensibilització Central en l’àmbit hospitalari o atenció primària.
Serveis de fisioteràpia en l’àmbit públic i privat.
Serveis de salut comunitària.
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Aprovat per unanimitat el nou Codi
Deontològic de la Fisioteràpia a
Catalunya

E

l passat 30 de juny va tenir lloc, a la Casa Convalescència de Barcelona, una
assemblea extraordinària que el CFC va convocar amb l’objectiu de sotmetre

a la valoració dels assistents l’actualització del Codi Deontològic de la Fisioteràpia
a Catalunya, que va ser aprovat per unanimitat, amb l’acord d’incorporar un afegitó
a l’article 59.
L’assemblea va ser oberta pel degà del CFC que va donar la benvinguda als col·legiats
i col·legiades introduint la necessitat de l’actualització del Codi Deontològic, que
datava de l’any 1995. Tot seguit va donar la paraula a Marlen Moreno, vocal de
la Junta i integrant de la Comissió de l’actualització del Codi Deontològic del
CFC, que va explicar els motius que han portat al CFC a realitzar aquesta
actualització, conscients que “hem d’adaptar a professió a un món canviant
i enfrontar-nos als reptes amb els que ens trobem en la nostra pràctica
assistencial”. Segons Moreno, aquesta actualització, és “una oportunitat per
revisar com hem d’abordar els canvis que es donen en una societat cada
vegada més dinàmica i globalitzada” i “aportar millores que imprimeixin
qualitat a la nostra tasca diària”.
A continuació, el secretari del CFC, Daniel Jiménez, va destacar alguns dels
canvis més significatius d’aquest nou Codi respecte de l’anterior, que es concreten en:
En referència als aspectes generals, s’incorporen l’àmbit sociosanitari i el moviment
corporal humà en la definició de ‘Fisioteràpia’. Per primera vegada s’insta a les i
els fisioterapeutes a tenir en compte les consideracions particulars de cada sexe
i edat de les persones usuàries en l’acte fisioterapèutic així com a donar valor a
la diversitat cultural i els factors socials com a determinants de salut. A més, es
recomana fer un ús responsable de les xarxes socials.
Pel que fa a les relacions amb les persones usuàries, s’insta al col·lectiu a promoure
l’ús de tecnologies digitals per permetre la prestació d’una atenció accessible i
oportuna i sempre buscant l’excel·lència i l’evidència en la seva actuació, respectant
l’autonomia de / de la pacient. A més, se’ls demana tenir una especial vigilància
sobre els límits professionals davant de possibles situacions d’assetjament sexual.
Pel que fa a les relacions amb companys i companyes de professió destaca la inclusió del tema del plagi total o parcial entre companys, professorat i estudiants. I
amb les relacions dels fisioterapeutes amb altres professionals de la sanitat i d’altres
professions així com amb els organismes professionals, destaca el canvi del concepte de ‘prescripció’ a ‘derivació’, en el primer cas, i l’acceptació dels arbitratges
col·legials a què hagin estat sotmeses les persones col·legiades, en el segon.
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Pel que fa a l’exercici professional es demana al col·lectiu d’estar actualitzat en les
seves competències professionals, que l’atenció biopsicosocial sigui la seva base
d’actuació i que es regeixin pel mètode científic i la Fisioteràpia basada en l’evidència (evidència científica, evidència clínica i el pacte amb la persona usuària).
Tot seguit hi va haver un profitós espai per al debat en el qual es va acordar d’incorporar al nou Codi el paradigma narratiu en el Capítol VI d’exercici professional,
per tal que el text resultant doni cobertura a tots els àmbits i característiques de
la nostra professió.

EL NOU CODI
ACTUALITZA I
AMPLIA ARTICLES
PER ADAPTAR-SE
A UNA PROFESSIÓ
I UNS TEMPS
CANVIANTS

L’actualització del Codi Deontològic ha estat realitzada per la Comissió del Codi
Deontològic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, que està formada per
Carles Casanovas, Yolanda Castellano, Antoni Cudós, Daniel Jiménez, Marlen Moreno i Jadrana Sore.
El treball ha comptat amb la revisió dels membres del Consell Social de la Fisioteràpia Antoni Cabot, Francesc Escarmís i Judit Roca.

L’exposició de dibuixos “Vida i
Vellesa”, a la seu del CFC

E

l passat 7 de juliol, a la sala d’actes del CFC es va inaugurar l’exposició de dibuixos “Vida i Vellesa”, de la nostra companya Anna Verdaguer, fisioterapeuta,

que va iniciar la seva tasca professional fent un voluntariat a Equador. Quan va
tornar a Barcelona va fer domicilis i, al cap d’un temps, va marxar a treballar a un
balneari a França i a l’UCI de l’hospital de Carcassona. Temps després va tornar a
Barcelona per formar una família i va començar a treballar en una residència de
gent gran. Actualment treballa en un centre dia de Mataró, on se sent molt feliç de
poder acompanyar les persones grans. La seva connexió amb el dibuix li ve
de mot petita, i aquesta ha estat la seva primera exposició.
L’activitat ha estat organitzada pel grup “Projectes socials i
culturals” del Consell Social del Col·legi. Recordeu que, a
través del Consell Social, el Col·legi vol oferir, a tots els i les
fisioterapeutes amb inquietuds artístiques, un espai d’exposició a la seu de Barcelona. Si aquest és el teu cas, pots
contactar amb nosaltres a professional@fisioterapeutes.cat
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El programa “Salut a les escoles”
lluita contra el sedentarisme entre
els més joves
LA GRAN
PARTICIPACIÓ
I RESPOSTA DE
LA COMUNITAT
ESCOLAR
DEMOSTREN
L’ÈXIT D’AQUEST
PROGRAMA

E

l passat mes de novembre, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va
rellançar el projecte “Salut a les escoles”, renovant-lo i adaptant-lo a la nova

evidència científica. L’objectiu principal del programa va ser explicar, de manera
didàctica i il·lustrativa, la relació entre el dolor musculoesquelètic i el risc de lesions
amb el sedentarisme i la prolongació del temps d’inactivitat.
El projecte pretén també acabar amb algunes creences errònies relacionades amb
el pes de les motxilles o altres postures. Durant el curs 2021/22, ja finalitzat, s’han
realitzat un total de 165 xerrades a 96 escoles diferents de tot el territori català,
amb la participació de més de 90 fisioterapeutes. En termes d’avaluació, més del
87% dels fisioterapeutes i més del 91% de les escoles han valorat l’activitat per
sobre del 8/10.
Per tal de fer l’activitat el més lúdica possible, s’han presentat tres personatges animats: la Lola, en Blau i la Berta. La Lola és una nena de nou anys que estudia tercer
de primària, fan dels videojocs, les sèries de televisió i els còmics. Últimament el
seu nivell d’activitat física diària era molt baix i patia molèsties sense tenir cap lesió
aparent. En Blau representa un dels operaris que treballa dins del cervell de la Lola,
encarregant-se d’avaluar les seves conductes i prendre les decisions adequades. I
per últim, la Berta és una fisioterapeuta col·legiada que té una consulta al mateix
barri on viu la Lola. L’apartat més important de la història és, lògicament, quan la
Lola va a la consulta de la Berta per valorar el seu cas en particular.
Els principals consells que vam donar des del Col·legi estan centrats en la importància
de fer activitat física cada dia, ja sigui córrer, saltar, jugar... Cal tenir en compte que
fins als 17 anys els músculs necessiten un mínim d’una hora d’activitat diària perquè
el creixement es desenvolupi de la manera més òptima possible. D’altra banda, és
essencial evitar passar moltes hores asseguts, i si és inevitable, cal estirar les cames
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i anar-se aixecant cada certa estona. Una altra cosa vital, tot i que en aquest cas
no sigui res relacionat amb l’aspecte de l’activitat física, és el descans, i és que
cal dormir un mínim d’entre vuit i nou hores diàries, per tal de tenir els nivells
òptims d’energia i salut al dia següent.
El feedback per part de les fisioterapeutes que han participat al programa és molt positiu, remarcant que aquesta activitat era necessària
per conscienciar tothom de la importància del simple fet de no estar
moltes hores sense moure’s, ja que això perjudica molt la nostra salut. Com a coses a destacar, subratllen la gran resposta per part de
la comunitat educativa, atès que han donat facilitats en tot moment
perquè les activitats es poguessin desenvolupar sense cap mena de
problema, i ajudant a què la resposta dels alumnes fos activa.
D’acord amb les fisioterapeutes que van participar en algunes de les xerrades, el sedentarisme és un dels principals perills per a la salut de la gent jove,
ja que implica un empitjorament del to muscular i l’activitat cardiorespiratòria,
i la salut dels ossos no seria l’òptima. És per això que és molt important durant el
dia fer qualsevol tipus d’activitat, ja sigui trotar, caminar o anar en bicicleta, però
fer qualsevol cosa que provoqui que el nostre cos no estigui parat.
Com a d’altres consells, un dels més repetits per part dels nostres fisioterapeutes va
ser el de pujar les escales de casa evitant l’ascensor, sempre que sigui possible. El
fet de pujar o baixar escales aporta molts beneficis al nostre cos, ja que treballes els
músculs de les cames, gastes energia i aconsegueixes una millora en la freqüència
cardíaca i en la capacitat pulmonar.
Altres punts essencials que han remarcat són, entre d’altres, el fet de practicar un
esport que agradi, atès que no és el mateix fer alguna cosa amb ganes que sense,
la motivació és un punt important. A més, durant el temps que cadascú fa qualsevol cosa física, a la vegada s’està limitant el temps davant de les pantalles. Una
de les claus per evitar el sedentarisme en els nens i nenes és reduir al màxim el
temps amb aparells electrònics. És millor fer-ho amb rutines intercalant l’activitat
física i la tecnologia.

LA SALUT A LES ESCOLES, EN XIFRES

165

XERRADES

96

ESCOLES

90

FISIOTERAPEUTES
IMPLICATS

91%

DE LES ESCOLES
VALOREN PER
SOBRE DE 8
L’ACTIVITAT
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A debat la millora de la gestió
de la fisioteràpia privada gràcies
a taula rodona organitzada
pel grup “Projectes socials i
culturals” del Col·legi

E

l passat 7 de juliol vàrem celebrar la taula rodona “L’exercici
professional en la consulta privada, una mirada transgenera-

cional”, que va comptar amb:
Juan V López. Doctor en fisioteràpia, investigador en teràpia manual
oscil·latòria i desenvolupador del “Mètode Pold”. Ha estat professor a
diverses universitats i un dels pioners de diagnòstic en fisioteràpia a Espanya. Sempre ha treballat en la seva consulta privada. Actualment està jubilat.
Laura Poblet. 32 anys. Fisioterapeuta graduada l’any 2011, Màster en
fisioteràpia de l’esport, a més de diversos postgraus i formacions. Fa
més de sis anys que té una consulta privada al barri del Guinardó.
Marc Nin. 43 anys. Juntament amb el seu germà Carles, van
acabar els estudis l’any 2004; quatre anys després van obrir una
consulta de fisioteràpia a Sants. Tenen diverses formacions professionals: experts universitaris en PNI, punció seca, ecografies
musculoesquelètiques, teràpia manual i miofascial.
El moderador, Antoni Cabot, va agrair als assistents la seva presència
i, a la Junta de Govern, les facilitats a l’hora de poder dur a terme les
activitats ideades pel grup del Consell Social.
La taula rodona va girar al voltant de l’experiència, en aquest context, de cadascun
dels convidats. Se’ls va convidar a explicar el seu punt de vista i la seva experiència
sobre temes tals com: què els va portar a decidir d’establir-se de manera privada,
amb quins avantatges i quines dificultats s’han trobat, quins consells donarien
als acabats de graduar que volguessin obrir un centre o consulta, quant temps
dediquen a cada pacient, quin ús en fan dels recursos que ofereix el CFC, la seva
relació amb les mútues i els metges, etc.
Va ser un diàleg molt interessant, que va servir per compartir opinions i diferents
maneres de treballar, per identificar aspectes que poden ajudar a millorar l’activitat
diària, fer evolucionar la fisioteràpia i fer que, d’aquesta manera, millori l’eficiència
sempre en benefici de la ciutadania i del mateix gestor del projecte. Cal ressaltar els
motius que van exposar els tres ponents del fet de voler tenir una consulta privada.
Eren coincidents en dos casos, poder exercir la professió tal com l’havien entès
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i après durant la formació universitària. La seva experiència en iniciar la carrera
professional fent feina en altres centres privats i concertats no va ser satisfactòria,
no assolien els seus desitjos de fer allò que creien que s’havia de fer. No es complien els seus objectius professionals. En l’altre cas, el dels germans Nin, el motiu
va ser diferent i molt clar. Ells, d’ençà que van començar a estudiar, tenien clar que
volien tenir una consulta pròpia, i durant la seva formació van anar reflexionant i
modelant el seu projecte. En finalitzar van crear un pla d’empresa, professional, amb
molt bon assessorament, per aconseguir el seu propòsit. Ara tenen la seva clínica,
amb diversos treballadors assalariats. La seva visió tan clara i empresarial va anar
deixant constància al llarg de les seves intervencions. Manifesten, que sense deixar
de banda la qualitat assistencial han anat progressant en l’àmbit empresarial, fent
una gestió de tots els paràmetres de manera eficient i professional.
Els tres van ressaltar que quan un és responsable de la seva consulta ha de tenir
clara la part de gestió comercial del seu servei. La necessitat de donar-se a conèixer,
d’explicar el que fan a la consulta, d’explicar també les seves capacitats i habilitats.
No es pot oblidar la relació professional amb els metges que deriven o tenen relació
amb els pacients, cal establir contactes amb encreuament d’informes, opinions i
suggeriments en relació a l’estat i evolució del pacient. És la millor forma d’establir
complicitats entre professionals sanitaris.
Molt important també, que el pacient senti que, durant el temps de la consulta,

QUAN UN ÉS
RESPONSABLE
DE LA SEVA
CONSULTA HA DE
DEFINIR BÉ LA
PART DE GESTIÓ
COMERCIAL DEL
SEU SERVEI

és el “centre i protagonista” d’aquell temps. En aquest punt va sorgir la frase “empatia + tecnologia”, saber escoltar per comunicar millor i tenir les competències
tecnològiques per ser eficient.
Van presentar dues visions diferents sobre el temps de tractament.
Van estar d’acord que les majors dificultats van ser les gestions
administratives per tirar endavant el projecte des del seu inici.
En aquest punt es va posar sobre la taula que potser seria
interessant per part del Col·legi, organitzar una formació
sobre com desenvolupar el projecte de consulta privada
des de tots els vessants, administratiu, comercial i de

Van manifestar també que actualment, algun cop
han fet servir la plataforma que ofereix el Col·legi per
ensenyar exercicis als pacients i creuen que és un bon

www.freepik.es

gestió.

servei als col·legiats.
Conclosa la taula rodona es va procedir a inaugurar l’exposició de dibuixos “Vida i Vellesa” de la nostra companya
Anna Verdaguer.
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Bibliografia recomanada
Autora: Irene Funes Botia
Any de publicació: 2022
Editorial: Universo de Letras

“Imposible decían”, el dia que vaig morir va ser el que vaig començar a viure.
Resum: «Isabella, serà impossible que et puguis moure mai més». Els metges no
apostaven per la seva recuperació, però el que no tenien en compte era la força
que Isabella trauria des del més profund de les entranyes. Una història de superació,
de lluita, de confiança, on la paraula impossible no hi té cabuda.
“Imposible decían” és una nova novel·la d’Irene Funes, nascuda a l’Hospitalet de
Llobregat al 1988. Va estudiar fisioteràpia i es va especialitzar en neurologia i pediatria, però aviat va comprendre que la seva passió era conèixer la història que hi
havia darrere de cada pacient. Va deixar d’exercir com a fisioterapeuta i, actualment,
treballa com a analista en comportament no verbal i escriptora. També és la presidenta de l‘associació sense ànim de lucre Alaya Solidarios, on, juntament amb cinc
dones més, té la idea ferma que un món millor és possible. “Vivir con ella” (veure
Noticiari 125) va ser la seva primera novel·la i el seu llançament com a escriptora.
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QUI ÉS QUI?

Jordi
Padrós

FISIOTERAPEUTA I
COORDINADOR DE
LA COMISSIÓ DE
FISIOTERÀPIA EN EL
DOLOR OROFACIAL
I ELS TRASTORNS
TEMPOROMANDIBULARS
DEL COL·LEGI DE
FISIOTERAPEUTES DE
CATALUNYA

QUI SOC?
Soc en Jordi Padrós Augé, vaig néixer a Barcelona l’any 89 i estic millor a la natura
que a la ciutat. Actualment visc als afores de Terrassa amb la meva companya,
la gossa i el gat que, per cert, té nom de fisioterapeuta, Giff, per Louis Gifford.
Soc un gran fan dels seus llibres.
Pel que fa a la meva relació amb la fisioteràpia, podria dir que soc fisioterapeuta
per casualitat. Amb 18 anys sabia què volia fer però no què volia ser. Primer vaig
començar enginyeria geològica, i després del segon any ho vaig deixar, m’interessava, però no era per a mi. Vaig intentar entrar a Infermeria, però la nota de tall
no m’arribava, i vaig començar Fisioteràpia amb la idea de convalidar el màxim
número de crèdits i canviar a Infermeria. No havia estat mai una prioritat estudiar fins que vaig entrar a Fisioteràpia, només pensava en consumir fisioteràpia,
com si es tractés d’una obsessió. Em va atrapar per complet i, actualment, si no
necessités treballar, faria de fisioterapeuta igualment.
Pel que fa a la meva vida fora de la professió intento mantenir-me actiu, faig esport
5 cops per setmana (escalada, córrer, bàsquet, golf...) perquè és de les poques
coses que em relaxa. A més, sempre que puc faig una motxilla i a l’aventura.
M’agrada molt llegir, a qualsevol lloc on vaig porto llibres (en plural), depenent
del moment n’agafo un o un altre. També gaudeixo molt de passar temps amb
els animals de casa, sempre em recorden que la vida és molt més fàcil.
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QUÈ FAIG?
Des que vaig acabar la carrera, dedico gran part del meu temps a la pràctica clínica.
Pràcticament el 80 % dels pacients que veig són per ATM, cefalees, dolor cervical,
mareig o acúfens i l’altre 20 % dels pacients són musculoesquelètics d’una altra
regió. Al centre on treballo, a Barcelona, tenim un equip de professionals molt ben
qualificats als que admiro molt. Treballem per àmbits d’actuació, els pacients d’ATM,
cefalees o acúfens passen pel Fernando, el Miquel o per mi; l’Almudena fa salut de
la dona, fisioteràpia respiratòria i pediàtrica; la Clàudia fa respiratòria i ATM, també. Tots fem musculoesquelètica, però tenim un company expert en dolor lumbar,
el Marc, i entre tots cobrim els pacients del centre. La Ma José, la secretària, és
igual d’important perquè ella filtra els pacients cap al professional més adequat.
A més, tenim una logopeda a l’equip (la Yulieth) i col·laborem estretament amb
altres professionals (odontòlegs, neuròlegs, maxil·lofacials, etc.). Crec que, a més
de posar el pacient al centre, la coordinació i cooperació entre professionals és
clau en l’èxit terapèutic.
D’altra banda faig docència a la Universitat de Manresa al Grau de Fisioteràpia on,
a dia d’avui, imparteixo assignatures teòrico-pràctiques i tutoritzo treballs finals
de grau, entre altres. També passo consulta a la clínica universitària on també treballem per àmbits d’actuació. A més, ara estem desenvolupant, amb un company
professor de la universitat, l’Albert Morales, un programa de postgrau de fisioteràpia
craniomandibular cervical i del sistema vestibular que incorporarà una metodologia docent innovadora aprofitant els nostres coneixements i els recursos de la
universitat. Tenim moltes ganes d’iniciar-lo el pròxim any.
A més de la clínica i la docència, vaig cursar el Màster oficial en Investigació Clínica Aplicada a les Ciències de la Salut a la Universitat de Barcelona amb la idea
d’iniciar la tesi doctoral. Actualment, estic en el meu primer any de doctorat, en
el qual centro la investigació en el rol de diferents modalitats d’exercici aeròbic
dins el tractament de les cefalees primàries i algunes condicions de dolor neuropàtic orofacial. També analitzo el paper dels fenotips i altres variables en relació al
pronòstic. Ara estic en una fase molt inicial, però em sento molt ben acompanyat
pels meus directors, el Rafel Donat i la Gemma Victòria Espí.

“A TOTS ELS
ÀMBITS ESTIC
ENVOLTAT DE
PROFESSIONALS
EXCEL·LENTS QUE
M’AJUDEN A FER
EL MEU CAMÍ”

I ja per últim, coordino la Comissió de Dolor orofacial i Trastorns temporomandibulars del Col·legi. Aquesta és una nova comissió, que està formada per professionals
i persones excel·lents (Cristian, Mònica, Maria, Leandro, Miquel i Toni), amb moltes
ganes de fer coses per la fisioteràpia i pels fisioterapeutes, que esperem que agradin
i siguin d’utilitat per a tots.
QUÈ VULL FER?
A nivell professional, simplement vull seguir fent el meu camí tan ben acompanyat
com fins ara. Tant a la clínica, com a la universitat, com en el doctorat i a la Comissió estic envoltat de persones i professionals excel·lents. Penso que el primer que
ha de passar per tal que les coses surtin bé, és estar ben rodejat i això ja ho tinc.
Sí que tinc en ment fer moltes coses i, tot i que soc una persona organitzada, no
planifico gens a llarg termini, de manera que em deixaré portar i ja veurem què faig.
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FORMACIÓ

FORMACIÓ DEL COL·LEGI 2022

VIELHA

LA SEU
D’URGELL

VIC

GIRONA

CERDANYOLA
DEL VALLÈS
MATARÓ
BARCELONA

REUS

CORNELLÀ
DE LLOBREGAT

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

VIELHA
REUS

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-McKenzieMcConnell
Xavier Vericat
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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

29/10/22
Neurofisiologia del control
postural i de l’equilibri.
Avaluació clínica.
Santiago J. Crucci
29/10/22
Avaluació i tractament en
fisioteràpia del pacient
vestibular
Santiago J. Crucci

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

30/09/22
Prevenció de lesions basades
en l’evidència i cribratge
per al retorn a la pràctica
esportiva
Damien Van Tiggelen

CORNELLÀ DE
LLOBREGAT

CERDANYOLA DEL
VALLÈS

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

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 Cerdanyola
del Vallès (UAB)

GIRONA
Data pendent de
confirmar
Seminari tècnic fisioteràpia
vestibular
Javier Fernández
08/10/22
Reunió anual de la Secció
Territorial de Girona.
Conferència “Hipoteràpia
i la seva actualitat”
Laura Pérez
i Carlota Cendrós

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

BARCELONA
28/09/2022
IMPRESSIÓ 3D. Introducció
a la fabricació additiva,
conceptes bàsics, aplicacions
i avantatges
Jesse Wiggins

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

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

05/11/22
Fisioteràpia respiratòria
pediàtrica. Mòdul I:
Bàsic
Consultar Programa

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

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

14/10/22
Tècniques de relaxació
Eva Pascual

25/11/22
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
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SCBF

XVII
CONGRÉS DE
FISIOTERÀPIA
19 DE NOVEMBRE DE 2022

Des de la Societat
Catalano-Balear de
Fisioteràpia estem
treballant dur per podervos 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

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

promourà la fisioteràpia
basada en l’evidència.

TAULA II
Moderador: Pendent de confirmació

Per finalitzar, us convidem

11.20-11.50h Fisioteràpia en pediatria oncològica

a seguir les nostres xarxes

Sr. Denys Santamaria: Fisioterapeuta pediàtric a l’HUVH

socials per descobrir més

11.50-12.20h Psicologia en pediatria oncològica

novetats del nostre Congrés

Sra. Marta Pérez: Psicòloga Hospital Sant Joan de Déu

i la nostra Societat.

12.20-12-45h Discussió

Fins aviat!
12.45-14.15h PAUSA · DlNAR · WORKSHOP
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TAULA Ill

COMITÈ ORGANITZADOR

Moderadora: Dra. lnés Ramírez

Sra. Eva Blàzquez

14.15-14.45h Sòl pelvià i dolor crònic

Sra. Elena Montiel

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

Sra. Judit Armas

Barcelona

Sr. Pere Palmada
Sr. Joan Ars			

14.45-15.15h Sexologia en les disfuncions del sòl pelvià

Sra. Yaiza Calderón

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

Sr. Carlos A. Zàrate

15.15-15.40h Discussió

Sr. lvàn Fernàndez
Sra. Maria ldoiate

TAULA IV

Sra. lnés Garcia

Moderador: Sr. Fidel Sust
15.40-16.40h Entrenament isoinercial

COMITÈ CIENTÍFIC

Sr. Javier Carrión: Fisioterapeuta readaptador. Coordinador de Global

Sra. Elena Montiel

Performance Teach

Dra. Almudena Medina

16.10-16.40h Readaptació esportiva a la competició

Sr. Pere Palmada

Sr. Gerard Berenguer: Fisioterapeuta FisioCross

Dra. Cristina Torres

16.40-17.10h Discussió
17.10-17.40h COMUNICACIONS LLIURES

17.40h-18.25h CLOENDA l PREMIS

INFORMACIÓ GENERAL
Seu: Acadèmia de les Ciències
Mèdiques. Major de Can Caralleu, 1-7
INSCRIPCIONS
Al nostre web
www.scfisioterapia.cat
PAGAMENT
Pagament Online o transferència
bancària al Num. de compte:
ES49 0081 0377 9900 0117 2828
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