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OPINIÓ

principis de setembre va començar el procés electoral de renovació de la Junta del 

Col·legi. Les eleccions estaven previstes per al 29 d’octubre, però aquest procés no 

caldrà completar-lo perquè només hi ha hagut una candidatura presentada, l’encapçalada 

per mi. La tasca realitzada per la Junta de Govern sortint durant aquests darrers 4 anys ha 

estat especialment complicada per la pandèmia i altres circumstàncies que s’hi han afegit. 

Per això, a les persones que no continuaran a la Junta els hi vull expressar el meu màxim 

agraïment. Són la Luciana, el Dani, la Mayte, la Cinta i l’Àlex. MOLTES GRÀCIES PER LA 

FEINA FETA! I a les persones que s’hi incorporen, benvingudes i desitjar-vos molts èxits 

en les vostres noves funcions. 

Volem un Col·legi que sigui referent, del qual n’esteu orgullosos i sentiu ben a prop en els 

moments difícils. Per davant hi ha reptes tan importants com la incorporació de fisiotera-

peutes a primària, que ha estat la gran fita del mandat anterior. 

El programa de govern d’aquests propers quatre anys dona continuïtat al que ha estat la 

nostra essència durant aquest primer mandat:

 Divulgació de la professió. Sabem què aportem, però cal explicar-ho i conscienciar a la 

societat dels beneficis de la fisioteràpia. Fer-nos visibles als mitjans i posar en marxa noves 

campanyes de divulgació, com la de salut escolar…

 Serveis a les col·legiades. Volem continuar oferint serveis que facilitin la pràctica clínica 

com el PROET, programa de gestió de pacients, FyxBody, Physiociencia. Hem implementat 

una assegurança de vida, oferim creació de pàgines web gratuïtes… 

 Relacions institucionals. Seguirem parlant a nivell polític i social amb els nostres inter-

locutors naturals perquè cal estar als llocs on es prenen les decisions. I també amb altres 

organismes professionals i professions sanitàries perquè hem d’explicar què aporta la 

fisioteràpia.

 I un repte més intern: continuar la modernització del Col·legi. Realitzarem un veritable 

procés de digitalització que ens permeti afrontar els reptes de futur amb garanties.

Volem que sentis el Col·legi més proper, que hi comptis quan el necessitis, que t’hi sentis 

part. Per aquest motiu creiem que cal compartir espais lúdics i científics que ens permetin 

cohesionar el col·lectiu. Ens cal estar units i respectar les singularitats de la fisioteràpia.

 

Afronto els 4 últims anys com a degà del Col·legi agraït per l’oportunitat i acompanyat 

d’un equip que estic convençut que aportarà grans millores a la nostra estimada professió. 

Col·legiades i col·legiats, gràcies per acompanyar-nos en el camí. Companyes i companys 

de la nova Junta, gràcies per acceptar el repte de voler millorar la professió des de dins. I 

també, moltes gràcies al personal del Col·legi que cada dia fa possible el seu funcionament.

Just en acabar d’escriure aquestes línies em comuniquen el nom del nou conseller de Salut, 

el Dr. Manel Balcells, traumatòleg i especialista en medicina de l’esport. Estic segur que el 

seu coneixement de la professió ens permetrà avançar i afrontar els reptes de futur amb 

garanties. Vull agrair als seus predecessors, al Dr. Josep Maria Argimon i a la Sra. Alba 

Vergés, haver estat al costat de la fisioteràpia i del Col·legi. Ha estat un plaer haver pogut 

compartir part d’aquest camí amb ells. 

A
QUATRE ANYS MÉS

Ramon Aiguadé
Degà del Col·legi 
de Fisioterapeutes 
de Catalunya
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ACTUALITAT
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Ramon Aiguadé repetirà mandat com a degà del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya durant els propers 4 anys. La seva 
candidatura “Ara Fisioteràpia” ha estat l’única que s’ha presentat 
a la convocatòria d’eleccions i, per tant, ha estat proclamada 
guanyadora de forma automàtica, tal i com marquen els estatuts 
del Col·legi.

a renovada Junta de Govern està integrada per 6 dones i 6 homes que tenen 

com a principal objectiu seguir reforçant el paper de la fisioteràpia en el 

conjunt del sistema de salut per tal que les i els més de 12.000 fisioterapeutes 

catalans puguin desenvolupar la seva feina en el millor context possible.

Aiguadé ha volgut destacar que “aquesta nova Junta pretén desenvolu-

par projectes comuns en benefici de la nostra professió, el Col·legi i 

la societat”. Afegeix que “la suma dels seus components aporta 

l’equilibri necessari per exercir les tasques que corresponen a una 

Junta des dels diferents punts de vista de la nostra professió”.

L

REPETEIX 
COM A DEGÀ 
DEL COL·LEGI DE 
FISIOTERAPEUTES 
DE CATALUNYA

RAMON 
AIGUADÉ

QUATRE ANYS 
MÉS PER SEGUIR 
CONSOLIDANT 
LA FISIOTERÀPIA 
EN TOTS 
ELS ÀMBITS DE 
LA SALUT
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ACTUALITAT

Els integrants de la nova Junta de Govern del Col·legi són:

Degà
Ramon Aiguadé Aiguadé 
Fisioterapeuta. Psicopedagog. Doc-
tor per la UdL i professor de la ma-
teixa universitat. Màster en Atenció 
Primària (UMH). DEA en Salut pública 
i Investigació biomèdica a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i vocal 
del Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas.

Vicedegana
Yolanda Sànchez Retamero
Fisioterapeuta. Doctora per la UAB en 
Educació, línia de recerca d’Universi-
tat: cultura organitzacional, gestió i 
govern, lideratge, gènere, desenvo-
lupament del professorat. Màster ofi-
cial en Fisioteràpia del Tòrax. Cap del 
Departament de Pràctiques Externes 
i cap del Departament de Qualitat i 
Innovació Educativa de Fisioteràpia 
a les EU Gimbernat.

Secretària 
Cristina Adillón Camón
Fisioterapeuta de la Federació Cata-
lana de Basquetbol i de la Federación 
Española de Baloncesto. Màster en 
Activitat Física i Salut. Doctora en 
Biomedicina. Professora associada al 
Grau de Fisioteràpia de la URV i direc-
tora acadèmica i docent del Postgrau 
en Exercici Terapèutic, Prevenció i 
Readaptació de Lesions de la URV. 

Vicesecretària
M. Carmen Sánchez Mato
Fisioterapeuta. Màster de Rehabili-
tació en Neurologia. Postgrau de Fi-
sioteràpia en Pediatria. Coordinadora 
del Servei de Rehabilitació d’Atenció 
Primària del CAP II Maresme. Profes-
sora associada a la UVic i coordina-
dora clínica d’alumnes de pràctiques 
de les universitats Gimbernat, UAB, 
TecnoCampus, UVic i Blanquerna.

Tresorera 
Marlen M. Moreno Martínez
Fisioterapeuta. Màster universitari en 
Fisioteràpia del Tòrax. Màster univer-
sitari en Investigació Traslacional en 
Fisioteràpia (EUG-UAB). Doctoranda 
en Educació UAB. Especialització en 
Kinesiologia Cardiorespiratòria. Post-
grau en Lesions i Tractament d’espatlla 
i colze i de Gestió de Serveis de Salut 
(Favaloro). Docent de Grau TecnoCam-
pus i Grau i Màster a les EUG-UAB.

Vicetresorer 
Luis Ignacio Soto Bagaria 
Diplomat en Fisioteràpia. Màster 
oficial en Investigació clínica (UIC) i 
Fisioteràpia Neuromusculoesquelè-
tica (UNIR). Doctorand en Ciències 
de l’Educació i de l’Esport. Exercici 
assistencial al Parc Sanitari Pere Vir-
gili i expert en Exercici terapèutic 
en Geriatria. Investigador al RE-FiT 
Bcn. Conseller del Consell Assessor 
Sociosanitari. Secretari al GT de Fi-
sioteràpia en Geriatria del CGCFE.
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Vocal 4
Daniel Freixes Garcia 
Fisioterapeuta. Director de Fisioterà-
pia de la Direcció d’Assistència Sani-
tària a Asepeyo. Docent Universitat 
Corporativa Asepeyo. Responsable 
àrea Fisioteràpia Comitè Científic 
Asepeyo. Coordinació de pràctiques 
a la Universitat de Barcelona. Màster 
en Direcció i Gestió Sanitària.

Vocal 5 
Anahí Castilla Catalán 
Fisioterapeuta. Màster en Fisioteràpia 
de l’Esport i Readaptació a l’Activitat 
Física. Màster en Valoració Energètica 
i Acupuntura. Expert universitari en 
Fisioteràpia Oncològica. Postgrau en 
Programació Neurolingüística i Exer-
cici Assistencial en centre privat i al 
Consorci Hospitalari Parc Taulí.

Vocal 1
Clara Bergé Ortínez 
Fisioterapeuta. Màster en Fisioteràpia 
de l’Esport i Readaptació a l’Activitat 
Física. Doctoranda en Ciències de la 
Salut. Docent universitària. Exercici 
assistencial en centre privat i divul-
gació de salut a #PlanBe Fisioterapia.

Vocal 2 
Ismael Martí Terradas 
Fisioterapeuta. Màster en Fisioteràpia 
Basada en l’Evidència Científica. Post-
grau en Fisioteràpia Manual Osteora-
ticular, en Reequilibració Neuromotriu 
del Raquis i en Ortopèdia. Serious 
Games for Health, Harvard Medical 
School Teaching Hospital. Formació 
en acupuntura així com en electro-
miografia i malalties neuromusculars.

Vocal 3
Alfons Mascaró Vilella 
Fisioterapeuta i osteòpata. Ex-
pert en Fisioteràpia de l’Esport. 
Màster en Activitat Física i Es-
port. Experiència com a profes-
sor de Grau de Fisioteràpia. Do-
cent de formació continuada en 
exercici terapèutic, en postgraus 
i màsters. Experiència clínica des 
del 1988 al Centre de Rehabili-
tació del Bages.

Vocal 6 
Jordi Vilaró Casamitjana 
Fisioterapeuta respiratori. Pedagog. 
Doctor en Ciències de la Salut. Vi-
cedegà de Postgraus, Recerca i Re-
lacions Internacionals. Director del 
Màster universitari en Activitat Física 
Terapèutica, URL. Professor del Màster 
de Fisioteràpia Respiratòria i Cardíaca 
Aplicada, UAM. Investigador.
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la reunió, se’ns va comunicar que els primers fisioterapeutes es començarien 

a unir als Equips interdisciplinaris d’Atenció Primària i Comunitària abans de 

finals d’any i que la seva incorporació s’allargaria durant el 2023. Es preveu que 

les incorporacions siguin progressives i es vagin realitzant seguint els indicadors 

socioeconòmics arreu del territori. La incorporació de fisioterapeutes a tots els 

EAPs de Catalunya és un objectiu històric del CFC i amb aquestes últimes gestions 

per fi serà possible. El nou perfil del professional de la fisioteràpia estarà orientat 

principalment a la prevenció i l’atenció a la comunitat, fet que ajudarà a millorar la 

salut de la societat catalana. 

En aquesta nova etapa que se’ns presenta al davant, el Col·legi, com a institució 

que defensa els interessos del col·lectiu i du a terme accions de formació, orien-

tació, assessorament, defensa i difusió de la professió, participarà en la definició 

dels perfils professionals, les tasques a exercir, els espais necessaris per treballar, 

la coordinació amb la resta de l’equip interdisciplinari i amb els agents socials i 

recursos del territori. A la reunió es van presentar experiències d’èxit com l’accés 

directe a fisioteràpia de Galícia i les unitats d’atenció al dolor crònic de Castella i 

Lleó, aspectes que des del Col·legi considerem que caldria implementar també a 

Catalunya. 

A d’altres països ja fa temps que podem trobar fisioteràpia al sistema públic de 

salut. Un exemple és a Austràlia, on Claire Knott, fisioterapeuta d’aquell país, ens 

explica en la següent entrevista quina és la seva tasca dintre del sistema públic de 

salut australià, on hi ha un compromís clar per desenvolupar el rol de la fisioteràpia.

A

FISIOTERÀPIA 
AL SISTEMA 
PÚBLIC 
DE SALUT
El 21 de setembre, en una jornada històrica per a la 
fisioteràpia catalana, el degà del Col·legi, Ramon Aiguadé, es 
va reunir amb el doctor Rafa Ruiz, titular de la Direcció Estratègica 
d’Atenció Primària i Comunitària del Departament de Salut, i la 
doctora Belen Enfedaque, membre del mateix equip. L’objectiu de la 
trobada era posar en marxa la incorporació de fisioterapeutes a tots 
els EAPs del territori català, tal i com ja va anunciar el conseller de 
Salut, Josep Maria Argimon, a la inauguració de l’FTP22.
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Quina és la teva funció actual com a fisioterapeuta i on la desenvolupes?
La meva funció és una àrea de fisioteràpia que és relativament nova i que està en 

constant evolució a Austràlia i a d’altres països d’arreu del món. Aquesta funció 

està dissenyada per eliminar la pressió a d’altres professionals mèdics en referència 

al tractament de lesions musculoesquelètiques agudes. Per ser un fisioterapeuta 

clínic, es requereix molta experiència i estudis posteriors en àrees com la radiolo-

gia o l’ortopèdia. I això no és tot, perquè sempre hi ha coses noves per aprendre.

El fet d’incorporar un perfil professional com el teu al sistema públic, com mi-
llora el funcionament?
El fisioterapeuta és, en determinats casos, el primer professional sanitari que 

atén els clients amb l’objectiu de reduir la càrrega de pacients per a d’altres pro-

fessionals, com ara cirurgians, especialistes, etc. Això garanteix que les lesions 

musculoesquelètiques s’avaluïn a fons i es gestionin seguint la millor evidència 

per a la teràpia, o que es pugui derivar ràpidament a l’especialista que pertoqui. 

Aquest procés també fa possible que altres professionals mèdics puguin atendre 

altres pacients amb caràcter d’urgència, fet que provoca que hi hagi menys temps 

d’espera i que l’accés a l’atenció sanitària sigui l’apropiat. 

Quins són els principals beneficis que aporta al pacient?
Als pacients els hi agrada aquest sistema perquè se’ls atén de manera més ràpida 

i se’ls explica tot detalladament. Nosaltres, com a fisioterapeutes, som capaços 

d’explicar amb un llenguatge entenedor el que ha passat i el perquè, així com el 

temps estimat de recuperació. Això és una cosa que no sempre podem predir, però 

podem donar una estimació acurada i discutir els objectius perquè la recuperació 

es faci de la millor manera possible. L’altre benefici és que l’accés a la fisioteràpia 

és més ràpid que l’accés a altres especialistes que, de vegades, no són necessaris 

per gestionar una lesió de manera eficaç.

I als professionals sanitaris?
Treballem al costat d’altres professionals de la salut i sempre tenen referències 

per a tot allò que necessitem. L’avantatge de veure primer els pacients és que 

podem examinar quan és necessari que aquests tinguin una atenció addicional o 

si només han de ser gestionats amb disciplines més generals com la fisioteràpia, 

la podologia, la psicologia, etc. 

Des de quan es va incorporar aquesta figura al sistema de salut australià? Quina 
és la valoració després d’aquest període de temps?
Aquesta figura fa temps que està evolucionant al nostre país, però ara el seu paper 

és cada cop més conegut i acceptat arreu del país. És probable que hi hagi un 

creixement continu de professionals d’aquest àmbit en la propera dècada, amb 

la discussió sobre els drets de prescripció i, possiblement, les habilitats d’injec-

ció musculoesquelètica que s’afegiran al repertori en un futur. També hi ha vies 

d’educació especialitzades per aconseguir un títol de Fisioterapeuta Avançat, 

conegut també amb el nom de “fisioterapeuta d’abast estès” en algunes regions.

Entrevista a 

Claire Knott, fisioterapeuta australiana

“La nostra 
tasca redueix 
la càrrega 
de pacients 
per a d’altres 
professionals 
sanitaris”

La Claire Knott és una 

fisioterapeuta australiana 

que coneix bé Catalunya 

perquè es va formar durant 

un període de temps a Girona. 

En aquesta entrevista ens 

explica la seva experiència 

com a fisioterapeuta al 

sistema sanitari de salut 

australià, on té un paper clau 

en el tractament d’algunes 

patologies que passen 

directament per ella, per a un 

primer cribratge. 
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ls ramaders i els agricultors adopten postures mantingudes i forçades 

durant llargs períodes de temps; desplacen càrregues excessives i realitzen 

moviments molt repetitius depenent del cultiu i del tipus d’explotació (com en 

l’ús de la batolla per fer caure les olives o les tisores de podar). A més, també 

passen moltes hores conduint vehicles agrícoles.

Des de la fisioteràpia, se’ls ha d’ajudar a adoptar mesures de prevenció i a 

minimitzar les patologies associades al sector, amb consells com ara:

 Automatitzar totes les tasques que es puguin.

 Informació i formació sobre la manera de manipular i moure càrregues:

1  Abans d’aixecar una càrrega, avaluar quant pot pesar, i decidir, en funció 

del pes, la forma i l’embalatge, si la pot aixecar sol o si necessita ajuda d’un 

company qualificat o recórrer a un ajut mecànic.

2  Si és possible, regular les superfícies de treball a una alçada en què li resulti 

fàcil aixecar, manipular i dipositar les càrregues.

E

LA 
IMPORTÀNCIA 
DE LA 
FISIOTERÀPIA 
EN EL SECTOR 
AGRARI I RAMADER
L’agricultura i la ramaderia són sectors de gran importància 
social, territorial, mediambiental i econòmica per al nostre 
país. Per aquesta raó, el videoconsell del mes d’octubre que 
difon el Col·legi de Fisioterapeutes s’ha volgut centrar en una 
sèrie de consells per als professionals d’aquests sectors d’activitat 
que exigeixen rendiment físic. Les peculiaritats especials de les 
activitats agràries i ramaderes influeixen en l’aparició de diferents 
lesions, principalment musculoesquelètiques.

VIDEOCONSELL

“AGRICULTORS 
I RAMADERS 
PODEN 
DESPLAÇAR 
CÀRREGUES 
EXCESSIVES”

www.freepik.es



3  Utilitzar sistemes mecànics (com carretes, carretons, manipuladors telescòpics 

o tractors equipats amb dispositius per a l’aixecament de pesos) sempre 

que sigui possible.

4  Reduir al mínim la quantitat d’aixecaments necessaris.

 Establir pauses i períodes de descans.

 Rotació de tasques entre els diferents treballadors.

 En cas de ser necessari, emprar ajudes tècniques per realitzar tasques es-

pecífiques.

Una forma molt efectiva de protegir-se és fer exercicis d’escalfament i estira-

ments. Una bona preparació física enforteix i equilibra la musculatura i redueix 

el risc de patir lesions.

En qualsevol cas, serà el/la fisioterapeuta de confiança qui ha d’informar sobre 

les actuacions més adequades per evitar lesions i qui recomanarà exercicis que 

han d’ajudar a fer front al treball dur.

11

“ÉS ESSENCIAL 
SEGUIR LES 
RECOMANACIONS 
PER REDUIR EL 
RISC DE LESIÓ”
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ACTUALITAT

UNA ETAPA 
DECISIVA 
PER FER UNA 
BONA TEMPORADA 
ESPORTIVA



“EL PRINCIPAL 
OBJECTIU DE LA 

PRETEMPORADA 
ÉS MILLORAR LA 

CAPACITAT AERÒBICA 
I LA CAPACITAT DE 

RECUPERACIÓ”
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a preparació física durant la pretemporada té com a principal objectiu 
millorar dos aspectes clau del rendiment de l’esportista: la capacitat 

aeròbica i la capacitat de recuperació. Tenint en compte que després d’un període 

de vacances, els jugadors de les diferents disciplines esportives comencen a fer 

quilòmetres i més quilòmetres de cop i volta, és molt senzill que es produeixin 

molèsties, sobrecàrregues o petites lesions.

Pels diferents motius citats anteriorment, la figura del fisioterapeuta és essencial 
en qualsevol entitat esportiva. En pretemporada, però, la seva primera tasca no 

serà física, sinó que serà de documentació. El primer que ha de fer és entrevistar 

els seus jugadors per conèixer el seu historial mèdic, i ja després començar amb 

les primeres exploracions físiques. 

A més, el fisioterapeuta també haurà de decidir en molt poc temps, un cop hagi 

conegut els membres del seu equip, quin treball físic prioritzarà, el temps necessari 

per a cada exercici, el contingut d’algunes sessions, la durada de la pretemporada...

La preparació física és un concepte que, en general, no agrada sentir als diferents 

esportistes, però tenint en compte l’alta càrrega d’entrenament que arriba després 

d’un període de vacances on se pressuposa que el cos ha estat mitjanament relaxat, 

és quelcom important que servirà per reduir el nombre de petites lesions. Lògica-

ment, si la preparació física no és correcta o no se segueixen les recomanacions 

del fisioterapeuta, és molt probable que hi hagi lesions i que la persona afectada 

no pugui començar la nova temporada amb normalitat.

Un dels esports més complex per realitzar una pretemporada òptima és el bàs-
quet, i és que s’han de fer diferents plans físics segons el jugador, ja que no ha 

de fer el mateix un base d’1.80 metres que un pivot de 2.15 metres. I també s’ha 

de tenir en compte l’edat, ja que un jugador de 36 anys no ha de tenir la mateixa 

càrrega que un de 19 anys. És un dels esports on la preparació cal que sigui indivi-

dualitzada, i per tant, el fisioterapeuta ha de planificar-ho tot amb moltíssima cura. 

Ara bé, no tothom juga a un equip professional o semiprofessional i té a la seva 

disposició un fisioterapeuta que els hi faci tota la preparació al detall. Què pas-

Ara que comença una nova temporada esportiva, tots 
els equips de qualsevol competició ja han passat per 

l’important tram de la pretemporada, una etapa 
curta, però intensa, on la preparació física és la gran 
protagonista i ha de ser el més eficient possible. 
És cert que algunes persones poden pensar que 
aquesta part pugui ser la més avorrida de tot l’any, 
però val a dir que un simple mes de pretemporada 
pot condicionar els deu mesos restants de tota una 

temporada, per tant, és una cosa molt seriosa. 

L

www.freepik.es



14

ACTUALITAT

sa amb els esportistes amateurs que realitzen qualsevol esport com a hobby o 

simplement per gaudir d’una estona de tranquil·litat cada dia? Doncs bé, per a 

un esportista amateur, de la mateixa manera que per a un professional, també és 

l’etapa més important de l’any. 

Les principals recomanacions a seguir són les següents: 

 Marcar-se uns objectius realistes i assolibles (si t’agrada córrer, comença amb 

pocs quilòmetres i a poc a poc ves sumant amb el pas dels dies, no facis 15 qui-

lòmetres de cop).

 Realitzar una revisió mèdica a l’any (són essencials per veure que tot funciona 

correctament i que no hi ha afeccions del sistema musculoesquelètic o problemes 

lleus de trepitjada, per exemple). 

Amb els punts comentats anteriorment, que són vitals per a qualsevol esportista 

amateur, ja s’haurà començat la pretemporada amb bon peu. Però això només és 

l’inici, un cop fet això, s’ha de seguir amb més pautes. Com passa en qualsevol 
esport, abans i després de l’activitat física principal s’han fer una sèrie d’estira-
ments, aquests són essencials també per evitar hipotètiques lesions lleus i/o greus, 

generalment, a les articulacions. 

En definitiva, fent una revisió mèdica cada any, realitzant l’activitat física a poc a 

poc i de manera progressiva i estirant adequadament abans i després de fer el teu 

esport preferit, el risc de lesió serà molt baix, i a més, hi haurà un augment pro-

gressiu del teu rendiment, i una optimització dels nivells de resistència, velocitat, 

coordinació i agilitat. 

Finalment, tant per a esportistes professionals com per a amateurs, és molt im-

portant seguir unes recomanacions en termes de dieta alimentària. La nutrició en 

pretemporada és fonamental en la planificació de qualsevol persona que vulgui 

realitzar activitat física, i sense una bona base alimentària, aquesta es pot veure 

afectada amb la impossibilitat de desenvolupar tot el seu potencial. 

La primera recomanació és que és millor menjar fort després de cada 
entrenament. Quan una persona entrena, el seu cos perd nutrients i aquests 

s’han de retornar després amb una bona alimentació. I què has de menjar? 

No cal fer una llista amb productes bons i productes prohibits, sinó que 

s’ha de fer una dieta variada i equilibrada: carn, peix, diferents plats 
combinats, cremes de verdura... I sí, com sempre t’han dit, el plat més 

important del dia és l’esmorzar, on podem aprofitar per donar prota-

gonisme al pa, ja sigui per fer un entrepà o per fer diverses torrades.

Amb aquestes recomanacions que et donem, l’enfocament de la pre-

temporada serà l’òptim i el risc de lesions serà molt baix. Recorda que és 

l’etapa més important de tot l’any i, a la seva vegada, la més curta. S’ha de fer 

un petit esforç cada dia, però això et permetrà obtenir una gran recompensa. 

“REALITZANT 
L’ACTIVITAT FÍSICA 

A POC A POC 
I DE MANERA 
PROGRESSIVA 

I ESTIRANT 
ADEQUADAMENT 

ABANS I DESPRÉS 
DE FER EL TEU 

ESPORT PREFERIT, 
EL RISC DE LESIÓ 

SERÀ MOLT BAIX”

www.freepik.es
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l còmput global de l’activitat estava dividit en diversos tipus d’exercici físic 

com, per exemple, la marxa nòrdica. A més, també es van fer sessions d’ali-

mentació saludable. Gràcies a les múltiples sessions, els participants van millorar 

de manera notable la respiració, la flexibilitat, la força i la mobilitat articular. 

Tot el programa va ser coordinat per nutricionistes i fisioterapeutes especialitzats, 

que van tenir com a gran primera tasca conèixer les necessitats de cada participant. 

Aquesta feina d’investigació pràctica es va fer mitjançant una sèrie de proves sobre 

nutrició i activitat física que van permetre fer un seguiment complet individualitzat 

i obtenir uns resultats eficaços. 

I per què s’han fet totes aquestes activitats? Perquè la fisioteràpia oncològica 

permet millorar la qualitat de vida de les persones que superen el càncer, gràcies 

a avenços en els tractaments i en els programes de cribratge. Diversos estudis han 

demostrat que la combinació d’una bona alimentació i la realització d’activitat física 

són punts essencials per tolerar els tractaments rebuts de la millor manera possible.

L’exemple més clar el tenim amb el càncer de mama, i és que el 47 % de les do-

nes que l’han patit no tornen a treballar a causa de les seqüeles que provoca. Per 

això és molt important la rehabilitació posterior amb tècniques de fisioteràpia, 

ja que patir una malaltia de tal magnitud implica una alteració multidimensional 

de la persona, amb afectacions a nivell físic, emocional, familiar, laboral i social. 

Els efectes secundaris dels diversos tractaments que hi ha són molt potents i són 

capaços de deixar el pacient en un estat molt feble. 

Com ja s’ha comprovat, és summament important la figura del fisioterapeuta on-

cològic als hospitals. Malgrat tot, només els més grans disposen d’aquest empleat 

al seu organigrama, és per això que les persones que han patit qualsevol mena de 

càncer poden tenir dificultats per ser derivades a fisioteràpia un cop finalitzat el 

seu tractament. I com que aquesta figura no existeix en tots els centres mèdics, 

el paper de l’AECC i el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és essencial per 

intentar donar suport a aquelles persones que ho necessiten. A més, davant la 

desinformació que hi ha a dia d’avui, també és clau la tasca d’assessorament al 

pacient per optimitzar tot el que fa referència als efectes secundaris dels diversos 

tractaments. 

Per segon any 
consecutiu, el Punt 
Comarcal del Maresme 
de l’AECC-Catalunya, 
en col·laboració 
amb el Col·legi de 
Fisioterapeutes de 
Catalunya, ha organitzat 
un programa d’activitat 
física i nutrició per 
acostar als participants 
els beneficis d’una vida 
activa i una alimentació 
saludable amb l’únic 
objectiu de millorar la 
seva qualitat de vida. 
L’activitat -gratuïta- va 
tenir una durada de tres 
mesos i anava dirigida 
a pacients amb els 
tractaments oncològics 
principals ja finalitzats.

E

L’AECC MARESME 
I EL COL·LEGI DE 
FISIOTERAPEUTES DE 
CATALUNYA IMPULSEN UN 
PROGRAMA D’ACTIVITAT 
FÍSICA PER A MALALTS DE 
CÀNCER
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LA COMUNICACIÓ 
AMB ELS NOSTRES PACIENTS I 
EL PODER DE L’EMPATIA 
I L’ASSERTIVITAT EN L’ERA 
DE LA TECNOLOGIA

Josep Medina, 
psicòleg, fisioterapeuta i doctor en 
Psicologia per la Universitat de Barcelona
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n l’àmbit de la salut, els professionals, a vegades, estem condicionats per la 

cerca de resultats i sovint ens veiem immersos en les teories del Positivisme 

Lògic impulsades per Wittgenstein o Moore a principis del segle XX. Les dades 

ens serveixen per justificar els avenços diaris dels nostres pacients o per demos-

trar l’eficàcia de les tècniques de tractament d’una manera empírica, numèrica i 

profundament objectiva; uns valors, uns números que massa poques vegades van 

acompanyats de paraules, explicacions o justificacions de proximitat i que ens fan 

allunyar cada dia més de l’ideal de comunicació.

Si entenem per comunicació a l’acte d’enviar un missatge a un receptor, i en el qual 

les sensacions i les idees d’ambdues parts influeixen en el contingut del missatge, 

podem caure en el risc de traslladar les nostres pors, el mal humor o l’eufòria en el 

contingut que volem transmetre.

La comunicació ha de ser facilitadora, activa i empàtica, els professionals hem 

d’afavorir que el pacient ens expliqui les seves sensacions sense interrupcions ni 

obstacles i que més enllà de voler demostrar els nostres coneixements, hem de 

voler i saber escoltar i observar tot allò verbal i no verbal que envolta el diàleg des 

d’una vessant comprensiva, respectuosa i propera al pacient.

H. Riess de la Harvard Medical School va desenvolupar el concepte E.M.P.A.T.H.Y., 

per donar força a elements clau en la comunicació amb els pacients on no només 

volia remarcar la importància del valor de la paraula, sinó que cadascuna d’elles 

havia de tenir un significat per si sola, essent la E (Eye contact) el contacte visual, 

la M (Muscles of facial expression), la P (Posture), la A (Affect), la T (Tone of the 

Voice), la H (Hearing the whole patient) escoltar al pacient de forma global i la Y 

(Your response) com ens implicarem i ajudarem al pacient en el trajecte de la seva 

afectació, malaltia o procés de dol. La potència de les lletres d’aquest acrònim ens 

dona clares pistes de com ha de ser una comunicació comprensiva, que acompanyi 

i que no creï confusió als implicats.

Tot i això, a vegades, en funció del moment vital que els professionals estem vivint, 

recursos de què disposem o categoria professional que puguem tenir, correm el risc 

de comunicar-nos amb els pacients, els familiars o els propis col·legues de maneres 

poc adequades, i tenir la sensació de no haver transmès prou la informació ne-

cessària. Així doncs, podem tenir una comunicació agressiva si pretenem demostrar 

superioritat, domini cap als altres, utilitzar paraules imperatives, amenaçadores o 

fer evident la nostra falta d’habilitats relacionals; d’altra banda podem demostrar 

ser subjectes passius quan som distants, no ens esforcem a defensar els nostres 

ideals o criteris i, fins i tot, som capaços de fer evident el nostre “burn out” (desgast 

psicològic i físic), to de veu baix o poca capacitat de resolució. 

E

En un moment en què l’imparable avenç de les tecnologies envaeix 
les nostres vides i que el factor de la immediatesa ens apropa a tot 
allò que volem de forma instantània i poc consistent, la comunicació 
entre les persones es veu afeblida.

“EL CONCEPTE 
E.M.P.A.T.H.Y. 

AJUDA A 
ASSENTAR LES 
BASES D’UNA 

COMUNICACIÓ 
COMPRENSIVA”

www.freepik.es
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Finalment, si som partidaris de l’estil de comunicació assertiva farem ús de 

tots els recursos verbals i no verbals per aportar solucions, idees, esperança, 

criteri i contingut per prendre les millors decisions. L’assertivitat treballa 

en la proximitat de forma clara i senzilla tot allò que volem transmetre 

a l’interlocutor a través de paraules assequibles, amb exemples, di-

buixos o esquemes si cal. La idea no és voler fer creure allò que no 

és, sinó tot el contrari: convèncer que el que s’explica és la realitat, 

demostrant respecte i afecte, a més de controlar les emocions des 

del punt de vista del professional cap a una realitat aliena, externa, 

modulant sempre el vincle afectiu.

Tots aquests aspectes d’allò considerat com a “bona comunicació” 

només s’aconsegueixen amb empatia, i els experts la defineixen com 

una capacitat innata que tots tenim en més o menys grau. Aquesta 

qualitat, tot i que es pot entrenar des de la infància a través de l’edu-

cació dels valors, meditació, viure i conèixer altres cultures, voluntariat 

o experiències personals doloroses o alliçonadores, no sempre estem en 

disposició de fer-ne ús. Condicionants personals ens ho poden limitar. La 

nostra comunicació ha de ser empàtica i terapèutica, s’ha d’adaptar a l’altre, 

a la seva realitat, als seus biaixos cognitius, a les seves pors i als seus 

valors, tal com afirma el professor Jawad Hashim de la Universitat 

dels Emirats Àrabs. 

Si bé els robots i les tecnologies ja formen part de les nostres vides, 

només utilitzant-les de forma racional i sabent transformar tot el 

valor afegit que aporten en informació útil i pròxima als nostres 

pacients, podran actuar com un perfecte aliat en les nostres 

teràpies. Si a més aparquem la nostra situació personal i posem 

els cinc sentits en com transmetem la informació amb “EMPATHY” 

i amb seguretat, aconseguirem un millor resultat terapèutic, un 

ambient laboral motivador i positiu que generarà un creixement de 

les nostres habilitats i coneixements, fent-nos més feliços a nosaltres 

mateixos i als nostres pacients.

Referències:
- Riess H. Empathy in Medicine: A neurobiological Perspective. JAMA 2010; 304 

1604-1605. 

- M Jawad Hashim 1 Patient-Centered Communication: Basic Skills, 2017 Jan 1;95(1):29-

34. Am Fam Physician

“LA NOSTRA 
COMUNICACIÓ HA 
DE SER EMPÀTICA 

I TERAPÈUTICA, 
S’HA D’ADAPTAR 

A L’ALTRE, A LA 
SEVA REALITAT”
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professor de 
pràctiques al Robbins 
College of Health 
and Human Services

ENTREVISTA

“Els fisioterapeutes 
han de ser el primer 
punt de contacte 
per a tots 
els trastorns 
musculoesquelètics”
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Ha format fisioterapeutes durant més de 35 anys i ha publicat més 
de 100 articles científics des de l’any 2010. Les seves publicacions 
compten amb més de 4.150 cites. Ha rebut diversos premis, entre els 
quals, el Rose Excellence Award for Research atorgat per la secció 
d’ortopèdia de la American Physical Therapy Association, i el premi 
John Medeiros del Journal of Manual and Manipulative Therapy. 
Al mes d’octubre el CFC va oferir el “Curs de Columna cervical. 
Evidència per a l’aplicació de tècniques d’alta velocitat (thrust) 
segures i efectives”, del qual n’era el ponent.

am tenir la sort de poder-lo tenir a Barcelona durant l’FTP22. Quina valo-
ració fa de la seva participació al Congrés després d’uns mesos?

El congrés em va semblar increïble. Va ser meravellós trobar-se amb tants fisio-

terapeutes entusiastes d’Espanya i d’Europa. Hi va haver moltes presentacions 

excel·lents i em va ajudar a adonar-me que la professió està creixent amb força a 

tot el món i no només als Estats Units, el Regne Unit i a Austràlia.

Al llarg dels seus més de 40 anys com a fisioterapeuta ha realitzat nombrosos 
estudis relacionats amb l’abordatge del dolor. Quines són les seves principals 
aportacions en aquest camp?
La major part del meu treball sobre el dolor ha estat en col·laboració amb d’altres 

persones, especialment amb l’Adriaan Louw, amb qui he treballat per desenvolu-

par les “històries” i les “metàfores” per educar la gent sobre el dolor. Com a part 

del seu treball de doctorat, l’Adriaan va desenvolupar un programa d’educació 

en neurociència del dolor preoperatori per a pacients amb radiculopatia lumbar 

que s’havien de sotmetre a laminectomia. El treball consistia a esbrinar quin tipus 

d’educació donaven els cirurgians als seus pacients. A més, també va realitzar un 

assaig controlat aleatoritzat per examinar els efectes d’aquesta educació preope-

ratòria. Això va conduir a més investigacions sobre l’educació preoperatòria per a 

l’artroplàstia total de genoll i altres cirurgies musculoesquelètiques.

Sempre ha defensat una visió humanista de la professió. Creu que aquesta visió 
està en perill ara mateix? Per què?
No; crec que aquesta visió s’està duent a terme a poc a poc. Els patrons de pràctica 

han canviat dràsticament durant els 42 anys de la meva carrera. Ara ens centrem 

en la persona amb dolor o disfunció més que en el dolor o la disfunció que mostra 

el pacient. La generació més jove de fisioterapeutes s’està graduant amb molt 

més coneixement científic per donar suport a la nostra professió, molts estudiants 

arriben a la professió tenint un doctorat. L’única preocupació és l’augment dels 

costos de l’educació per entrar al camp, i la necessitat de salaris competitius que, 

inevitablement, fan augmentar els costos de l’atenció i l’accés.

En una de les seves obres més conegudes titulada “Integració de la teràpia ma-
nual i la neurociència del dolor” insisteix en la importància de la teràpia manual. 
Quina és la seva visió?
Estic content d’admetre el meu biaix. Crec fermament que la teràpia manual és 

V

Professor de pràctiques 

al Robbins College 

of Health and Human 

Services (Universitat 

de Baylor, Texas), el Dr. 

Emilio Puentedura té una 

experiència clínica com a 

fisioterapeuta de més de 

40 anys. Va obtenir un títol 

de fisioterapeuta (1980) i 

un diploma de postgrau en 

teràpia manipulativa (1983) 

a Melbourne, Austràlia. 

Després de traslladar-se 

als Estats Units, va obtenir 

un Doctorat clínic en 

Fisioteràpia (2005) i, més 

tard el seu doctorat (2011).
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una part important de la fisioteràpia, i em molesta escoltar alguns col·legues ridi-

culitzar la teràpia manual dient que té poca o cap evidència i que és perillosa quan 

s’aplica a la columna cervical. Crec que prové d’una interpretació defectuosa de 

les proves. Quan l’educació en neurociència del dolor es va fer tan popular, tothom 

va recomanar un enfocament de “mans lliures” perquè pensaven, erròniament, que 

proporcionar teràpia manual d’alguna manera desferra tota l’educació sobre el 

dolor. Cada cop sorgeixen més evidències sobre el valor de combinar l’educació 

en neurociència del dolor amb qualsevol tipus d’estratègia de moviment. L’elecció 

de l’estratègia s’ha de basar en el que el pacient vol/necessita, i podria ser exercici 

supervisat, exercici actiu no supervisat, teràpia manual, meditació i mindfulness, etc.

Per què hi ha d’haver un equilibri en els tractaments i no una teràpia que “fun-
cioni per a tot”? Com s’ha d’abordar la relació amb el pacient per tal d’adaptar 
els tractaments i aconseguir el millor resultat possible?
El meu company Dr. Kory Zimney va completar el seu treball de doctorat sobre la 

importància de la confiança en l’aliança terapèutica entre pacient i metge. Propera-

ment es publicarà el seu treball, i destaca la importància de construir i mantenir la 

confiança en les trobades terapèutiques. Això s’aconsegueix escoltant activament 

el pacient i reconeixent les seves preocupacions. Es tracta de satisfer les expec-

tatives dels pacients i assegurar-se que les trobades terapèutiques sempre siguin 

positives perquè puguin tenir resultats positius.

En la seva experiència com a formador de fisioterapeutes, com creu que ha evo-
lucionat la feina a les universitats i on es posa més èmfasi en aquests moments?
Només puc parlar de la formació a les universitats dels Estats Units. La formació 

inicial ha arribat al nivell de doctorat, la qual cosa significa que els nostres estu-

diants són graduats de grau en Educació Física, Fisiologia de l’exercici, Entrenament 

esportiu, Cinesiologia, etc., (en realitat qualsevol grau) i després fan una residència 

de 3 anys o programa universitari tradicional amb l’últim any dedicat a fer les pràc-

tiques clíniques, o un programa universitari híbrid de 2 anys amb treball didàctic 

en línia i diverses setmanes intensives de laboratori seguides de 32 setmanes de 

pràctiques clíniques. L’educació s’ha basat cada vegada més en l’evidència, i la 

majoria dels programes tenen com a objectiu graduar fisioterapeutes generalistes 

que després puguin passar a una formació especialitzada en el seu camp d’elecció. 

Gran part de l’èmfasi als Estats Units ara està en la diversitat, l’equitat i la inclusió, 

amb l’objectiu de proporcionar professionals que connectin amb els pacients que 

tracten. Crec que és una idea noble, però probablement no tan important en ge-

neral. Crec que els pacients volen que el seu fisioterapeuta es preocupi per ells i 

tingui les habilitats adequades més que que el seu fisioterapeuta sigui del mateix 

color, de la mateixa raça, del mateix gènere, etc. Però aquesta és només la situació 

social que passa ara als EUA.

Des del seu punt de vista, quin ha de ser el paper de la fisioteràpia dins del 
sistema sanitari?
Crec que els fisioterapeutes han de ser el primer punt de contacte per a tots els 

trastorns musculoesquelètics. Els pacients haurien de poder venir a nosaltres 

directament pel seu dolor i disfunció. Tenim la intel·ligència i el coneixement per 

examinar adequadament els nostres pacients per problemes no musculoesquelè-

“L’ÚNIC QUE VOL 
EL PACIENT ÉS UN 
FISIOTERAPEUTA 

QUE ES PREOCUPI 
PER ELL I QUE 

TINGUI LES 
HABILITATS 

ADEQUADES, 
SENSE TENIR 

EN COMPTE EL 
COLOR, LA RAÇA O 

EL GÈNERE”
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tics i derivar-los als professionals adequats. Disminuiria el cost de l’atenció dels 

problemes, eliminant el retard en rebre l’atenció, la necessitat de la derivació d’un 

metge o la presa de medicaments innecessaris abans de ser vist realment per un 

fisioterapeuta.

Actualment, a molts països, l’envelliment de la població és un element que 
afegeix pressió al sistema sanitari. Pot ser, la fisioteràpia, una eina per arribar 
a una edat avançada en millors condicions de salut?
Crec que el moviment és vida. Les persones grans que aconsegueixen mantenir-se 

actives i en moviment semblen estar menys afectades per les condicions de salut 

relacionades amb l’edat. La nostra professió està perfectament posicionada per 

defensar els beneficis per a la salut de l’activitat (que pot ser exercici o simplement 

moure’s/fer més). Podem defensar més activitats funcionals i la mobilitat en general.

Com veu el futur de la professió en els propers anys? Quins són els reptes que 
tenim per davant?
Veig que la nostra professió es converteix en una feina de nivell de doctorat i el 

públic, en general, ens veu com la primera opció per a la disfunció relacionada amb 

el moviment. Els reptes seran els costos de l’atenció. En medicina socialitzada, el 

govern intentarà controlar els costos racionant o limitant l’atenció. De la mateixa 

manera, amb les companyies d’assegurances mèdiques, la contenció de costos 

suposarà col·locar bloquejos per accedir a l’atenció (derivació del metge), limitar 

les visites de teràpia i descomptar les tarifes. No sembla que hi hagi cap solució 

fàcil al davant!

“NO HI HA CAP 
SOLUCIÓ FÀCIL 
AL DAVANT. LA 
CONTENCIÓ DE 
COSTOS SUPOSARÀ 
TENIR BLOQUEJOS 
PER ACCEDIR 
A L’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA”
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CELEBREM 
EL DIFT 
ARREU DE 
CATALUNYA
Un any més, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
va celebrar el Dia de la Fisioteràpia (DIFT) arreu del 
territori. Enguany hem realitzat una cursa d’orientació 
per grups a les diferents localitats que han acollit i 
acolliran el DIFT 2022. El tret de 
sortida va ser el 24 de 
setembre a Agramunt i li van 
seguir La Pobla de Segur, 
el 25 de setembre, Girona i 
Torredembarra, el 2 d’octubre, 
Tortosa el 15 d’octubre i Vic el 
16 d’octubre.

3

5

6

7

1-2: Agramunt
3-4-5: La Pobla de Segur
6-7: Torredembarra
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a cursa, que va tenir una durada aproximada de 2 hores, consistia en trobar unes 

balises amagades i respondre preguntes sobre fisioteràpia en diferents zones de cada 

poble o ciutat, per equips d’entre 2 i 5 persones.

EL DIFT A AGRAMUNT
A banda de la cursa d’orientació per equips, el municipi lleidatà va oferir molta diversió 

als més menuts amb uns inflables. En el cas del DIFT celebrat a Agramunt, va ser l’Asso-

ciació Dilper, una associació solidària destinada a ajudar a la investigació de la paraplegia 

espàstica tipus 56, la destinatària dels 750 euros recaptats gràcies a les inscripcions.

EL DIFT A LA POBLA DE SEGUR
Malgrat les previsions inicials, el temps finalment va respectar que els més de 150 inscrits 

poguessin realitzar l’activitat sense entrebancs i que acabada la cursa els més menuts 

gaudissin d’uns circuits de motricitat pensats per treballar la coordinació, l’equilibri, la 

coordinació oculomanual i la motricitat fina. La jornada va finalitzar amb un concert a 

càrrec de la Berta Mir; la jove trempolina va posar el punt final amb la seva màgica veu 

a una jornada carregada de salut i diversió. Es va fer entrega dels diners recaptats, un 

total de 760 euros, a l’Associació contra el Càncer a Lleida.

EL DIFT A GIRONA
El 2 d’octubre, la Devesa de Girona va ser el punt de sortida de la cursa d’orientació que va 

plantejar preguntes sobre fisioteràpia durant tot un recorregut que va arribar fins al barri 

vell. Acabada la cursa es fa oferir als participants un esmorzar saludable i els més menuts 

van poder gaudir de diversos jocs gegants com escacs, minigolf, parxís, 4 en ratlla, etc.

Gràcies a aquesta activitat, el Col·legi farà un donatiu de 300 euros a AFANOC, l’Asso-

ciació de familiars i amics de nens oncològics de Catalunya.

EL DIFT A TORREDEMBARRA
Com a Girona, el 2 d’octubre va ser el dia escollit per celebrar el DIFT a Torredembarra. 

Hi van participar un total de 65 persones, que ens van permetre recollir 345 euros que 

van destinats a la Lliga contra el Càncer. Vam cloure l’activitat amb l’actuació 

musical del DJ Aleix Ballesté.

Volem agrair a M. Asunción Salillas i Lídia Pascual, representats de la 

Lliga contra el Càncer, la seva presència en l’esdeveniment.

En el moment del tancament d’aquest Noticiari encara no s’havien 

realitzat les activitats del DIFT a Tortosa i Vic, motiu pel qual no 

hi ha una resum de les seves activitats. Agraïm enormement a les 

diferents seccions territorials del Col·legi la seva predisposició i ajuda 

en l’organització de l’activitat, així com a les entitats col·laboradores 

i als participants la seva implicació i presència, gràcies als quals, en el 

moment de tancament de la publicació, el Col·legi podrà fer entrega de 

més de 2.000 euros a entitats solidàries que ajudaran a millorar la vida de 

moltes persones. A totes i tots, gràcies!

EL DIFT 
S’APROPA AL 
TERRITORI AMB 
UN ÈXIT DE 
PARTICIPACIÓ

L
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La fisioteràpia ajuda en el tractament de lesions que es donen en 
l’activitat diària, ja sigui en l’àmbit esportiu o laboral, produïdes per 
accidents o per cirurgia.

TRAUMATOLOGIA
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OBJECTIUS

Abordar el diagnòstic i el tractament de lesions, disfuncions i 

alteracions musculoesquelètiques, en particular:

 Agilitzar i optimitzar el procés de curació

 Alleujar el dolor

 Reduir la inflamació

 Recuperar la mobilitat i restaurar el moviment normal del cos

 Recuperar la funcionalitat i l’autonomia del pacient

 Augmentar la força

 Prevenir recaigudes

 Treballar la salut gestual

 Correcció postural

TRACTAMENTS

 Hi ha diferents tècniques fisioterapèutiques en funció de 

les necessitats del pacient, com la teràpia manual basada en 

la mobilització i la correcció de diferents segments corporals, 

exercici físic i/o terapèutic, tècniques de modulació del dolor, 

punció seca, termo i electroteràpia.

ON ES FA?

 A hospitals, centres d’atenció primària, mútues

laborals, centres privats especialitzats, domicilis...
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El Col·legi presenta un espot 
per promocionar la fisioteràpia

oincidint amb el Dia Mundial de la Fisioteràpia, el Col·legi va elaborar un 

espot publicitari que es va poder veure per TV3 i el 3/24 fins el 21 de 

setembre i que tenia per objectiu fer promoció de la nostra professió entre 

la ciutadania, augmentar-ne el seu coneixement i incentivar-ne el seu ús 

convençuts de tot allò que aportem a la salut de les persones.

L’espot, que ha estat realitzat per la productora del conegut programa “Alguna 

pregunta més?”, va servir 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 dels companys 

Mireia Checa i Sergi Lucas, que van posar els mitjans materials i humans per fer 

possible el rodatge d’aquest espot.

C
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Bibliografia recomanada:

Viaje del Silencio 
a la Palabra

Autora:  Elena Martínez Jorba 
Editorial:  Ed. Aula Magna-Mc Graw Hill

l llibre de la fisioterapeuta Elena Martínez Jorba és una aventura acadèmica 

amb rigor científic, que té l’objectiu d’oferir al lector una visió àmplia i 

objectiva al voltant del silenci i la paraula. Una eina més que es presenta com a 

complement als recursos ja existents per als infants amb mutisme selectiu. Res 

més lluny que establir un dogma, l’autora pretén realitzar una partitura a tall 

teatral amb una base científica sòlida i com a part d’una multidisciplinarietat. 

L’obra recorre diferents conceptes al voltant del teatre i del mutisme selectiu 

amb la fisicitat i el moviment com a eix central. Ofereix el disseny d’un programa 

actiu i participatiu, i instruments d’avaluació tant quantitatius com qualitatius. En 

definitiva, un viatge d’anada i tornada a l’origen de la humanitat, que val la pena 

emprendre.

Com reconeix la mateixa autora, “es tracta d’un llibre 

nascut de l’experiència i l’estimació vers els nens/es 

i la fisioteràpia. Un punt de vista que té l’arrel en els 

fonaments mateixos de la humanitat on fisioteràpia i 

teatre es troben en la visió més ontològica de l’ésser 

humà”. 

Segons l’Elena Martínez, amb aquest llibre “s’ha 

volgut assentar una base teòrica des d’una 

interdisciplinarietat i des d’on els nens/es amb 

mutisme selectiu poden gaudir de la fisioteràpia i del 

teatre. La creació del llibre ha estat també un viatge 

ple de sorpreses i de satisfacció on s’ha pogut fruir 

d’una professió en el seu estat més pur”.

E
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QUI ÉS QUI?

QUI SOC?
Soc la Natalia Cuadrado Carmona i vaig néixer un 21 de desembre de 1994. Ballo 

des de fa més de 20 anys i em vaig graduar com a fisioterapeuta amb menció en 

aparell locomotor el 2017 a les EU Gimbernat. Actualment visc a Badalona amb 

el meu company, l’Enric, i les nostres gatetes, Duna i Maia, nascudes i adoptades 

el 2021 amb les que fem excursions i gaudim de la natura sempre que podem.

L’últim any de carrera vaig tenir l’oportunitat d’anar a Graz (Àustria) i viure de prime-

ra mà com és la fisioteràpia al centre d’Europa. Allà vaig demanar rotar especialitats 

i vaig disfrutar de totes les disponibles dintre dels dos hospitals regionals on vaig 

tenir la gran sort de treballar: LKH-Weststeiermark-Deutschlandsberg i al LKH-Univ. 

Klinikum Graz, dos hospitals de referència a la regió. Va ser una experiència increïble. 

Abans d’això però, ja estant a segon de carrera, vaig marxar un estiu a Hèlsinki 

(Finlàndia) per assistir a un curs de fisioteràpia per a ballarins, ja que el meu 

objectiu durant la carrera va anar guanyant força cap a la fisioteràpia dintre del 

món de la dansa.

Si em busques fora de món professional/dansa, de ben segur que em trobes a 

prop del mar, fent snorkel o pàdel surf o mirant el Escape Radar amb els meus 

amics buscant un nou Escape Room per fer: m’encanten aquests jocs!

Natalia 
Cuadrado
FISIOTERAPEUTA, 
PSICONEUROIMMUNÒLOGA 
(PNI), INSTRUCTORA DE 
PILATES I BALLARINA. 
MEMBRE DEL GRUP DE 
TREBALL DE FISIOTERÀPIA 
EN ARTS ESCÈNIQUES 
DEL COL·LEGI DE 
FISIOTERAPEUTES DE 
CATALUNYA. 



QUÈ FAIG?
Des que vaig acabar la carrera, dedico la major part del meu temps a la pràctica 

clínica. A dia d’avui, el 70 % dels meus pacients són ballarins i ballarines de molts 

estils diferents i, per poder tractar des de l’origen i identificar la causa dels seus 

problemes, no he deixat de formar-me: instructora de pilates, especialista en peu i 

turmell, psiconeuroimmunologia clínica i evidència científica, postgrau en Microbiota 

i especialitat digestiva… i seguim!

L’altra part del meu temps el dedico a preparar classes/ponències que faig a escoles 

i formacions professionals de dansa (per tractar diferents temes i guiar i resoldre 

dubtes a ballarins/es) i a diferents congressos especialistes en turmell i peu on 

he estat convidada presentant, de forma internacional, casos clínics gràcies a un 

dels meus mentors més especials: l’Alejandro Estepa. I amb ell mateix començo en 

el món de la docència “oficialment”, sent una de les professores al Curs avançat 

d’especialitat de peu i turmell dintre del seu programa “The Fisio Program” i, a més, 

també hem començat a treballar junts amb casos clínics online. No hi ha excuses 

ni distància per a la fisioteràpia de qualitat! 

Fora del temps de la clínica, dedico molt temps a divulgar contingut de prevenció a 

Instagram (@natfisiodanza) per donar visibilitat a la fisioteràpia dintre del món de 

la dansa. Gràcies a això, per exemple, aquest any vaig ser la primera fisioterapeuta 

realitzant treball de fisioteràpia a peu de pista al campionat Hip Hop International, 

classificatori per anar al mundial a Phoenix, EUA. Quelcom històric que, malgrat ser 

una classificació per a un mundial, mai havia gaudit d’aquest servei per als ballarins.

Si hagués de definir-me amb un sol adjectiu, sens dubte seria: inconformista; i 

crec que és molt extrapolable a la meva feina. M’agrada preparar-me les visites 

amb antelació, tenir totes les opcions possibles abans de visitar algú i poder tenir 

material de suport per explicar el tractament, les opcions que tenim i com anirem 

modelant el tractament segons l’evolució. A vegades trobo que hi ha professionals 

sanitaris que s’obliden de què tractem amb persones! El meu lema és “tractar en 

serio i no en sèrie”.

QUÈ VULL FER?
Vull seguir treballant i aconseguint tot el que em proposi. He trobat un equip que 

em fa sentir molt a gust i em donen suport dintre de les aventures que estan de 

camí. Aquest any es preveu mogudet… I m’encanta! 

Em trobareu a la Clínica Rusca Sagués amb el meu “equipàs”, i no parlo només de 

la qualitat professional: l’Eric (fisioterapeuta i osteòpata), la Carla (fisioterapeuta i 

PNI), la Georgina (sòl pelvià), l’Alvaro (psicòleg) i l’Andrea (nutricionista i PNI), com 

a professora al Curs avançat d’ especialitat en peu i turmell a “The Fisio Program”, 

treballant en casos clínics en línia amb l’Alejandro Estepa, com a assistent de pre-

venció a la formació de l’Albert Sala, preparant coses molt especials amb el grup de 

fisioterapeutes en arts escèniques del Col·legi (a més de tot el que ja tenim i tenim 

moltes ganes de dur a terme) i mooooolt més! Si voleu seguir-me la pista us convido 

a què ho feu al meu perfil d’Instagram on aniré compartint les meves fisioaventures! 
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“FORA DEL 
TEMPS DE LA 
CLÍNICA, DEDICO 
MOLT TEMPS 
A DIVULGAR 
CONTINGUT DE 
PREVENCIÓ A 
INSTAGRAM (@
NATFISIODANZA) 
PER DONAR 
VISIBILITAT A LA 
FISIOTERÀPIA 
DINTRE DEL MÓN 
DE LA DANSA”



VIC

REUS

LA SEU 
D’URGELL

BARCELONA
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FORMACIÓ

FORMACIÓ DEL COL·LEGI 2022

LA SEU D’URGELL

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

VIC

12/11/22 
Introducció al concepte 
CORE 
Daniel Sanchís 

REUS

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

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

TARRAGONA

VIELHA 

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 

VIELHA

TARRAGONA 

05/11/22 
Jornada Secció Territorial 
de Tarragona. Fisioteràpia i 
salut sexual 
Consultar programa 
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BARCELONA

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

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

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

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

14/01/23 
Fisioteràpia respiratòria 
pediàtrica. Mòdul II: 
Avançat 
Consultar programa
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SCBF

TORNEM DE 
VACANCES 
AMB LES PILES 
CARREGADES

s per aquest motiu que el 20 d’octubre va tenir lloc un esdeveniment que feia 

2 anys que s’havia aturat degut a la pandèmia, la Jornada Interuniversitària 

2022, en la qual es van presentar els millors Treballs de Final de Grau (TFG) de 

les universitats catalanes. D’aquesta manera continuem apostant pel futur de la 

fisioteràpia. 

A més, els dies 22 i 23 d’octubre del 2022, vam poder assistir al curs “Ventilació 

mecànica no invasiva per a fisioterapeutes”, impartit per un grup de professionals 

de referència en aquest àmbit de la nostra professió, en el qual van transmetre les 

novetats més recents i els seus coneixements.

La ventilació mecànica no invasiva (VMNI) es va desenvolupar a mitjans del segle 

XX coincidint amb l’epidèmia de poliomielitis, amb els ventiladors de pressió ne-

gativa (pulmó d’acer) i als anys 50 es va iniciar la ventilació amb pressió positiva 

mitjançant la intubació orotraqueal. En les últimes dècades, la demostració de 

l’eficàcia de pressió positiva en la via aèria mitjançant mascaretes ha suposat un 

important avenç en el tractament de la insuficiència respiratòria, aguda i crònica, 

per mètodes no invasius. Dintre d’aquesta àrea, cada vegada més, els fisioterapeutes 

respiratoris són els professionals que s’encarreguen de l’adaptació i el seguiment 

dels pacients amb VMNI per insuficiència respiratòria tant en la fase aguda (dins de 

l’hospital) com en la crònica (ja al domicili). La diversitat d’equips i sistemes actuals 

de teràpies respiratòries domiciliàries i la seva creixent complexitat ha generat la 

necessitat d’actualitzar contínuament els coneixements teòrics i pràctics. No obs-

tant, no existeix la formació necessària, sobretot a nivell pràctic, en els estudis de 

grau. Millorar les habilitats en ventilació mecànica no invasiva permetrà conèixer les 

diferents teràpies domiciliàries per animar i millorar el seu compliment i adminis-

A la Societat Catalano-
Balear de Fisioteràpia 
seguim treballant 
dia a dia per donar a 
conèixer novetats i estar 
a l’última en els temes 
més interesants per a 
tots els fisioterapeutes i 
estudiants de fisioteràpia, 
per poder créixer en la 
nostra professió.

É
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tració. L’objectiu principal del curs serà millorar la competència del fisioterapeuta 

en el maneig de la ventilació mecànica no invasiva. 

Finalment, com a colofó final, s’esdevindrà el nostre XVII Congrés anual. El dissabte 

19 de novembre del 2022 viurem una de les activitats més importants i esperades 

de la SCBF. Se celebrarà a la seu de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut 

de Catalunya i de Balears, i comptarà amb quatre taules amb diferents temàtiques 

cadascuna. 

El Congrés serà l’escenari ideal per compartir experiències amb companys de 

professió, establir vincles i sinergies, assistir al workshop i gaudir de les defenses 

dels pòsters i comunicacions lliures. Serà un retrobament després d’un llarg temps 

de dificultats per a tothom. 

scfisioterapia@academia.cat

@SCBF_SCientific

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

@SCBF_SCientific

US RECOMANEM SEGUIR LES 
NOSTRES XARXES SOCIALS 
PER ESTAR AL DIA DE TOTES 
LES NOVETATS!

Estigueu atents a les nostres xarxes socials perquè aviat us anirem donant més 
dades sobre el Congrés. Recordar-vos també que tota la informació relativa a 
la Societat, dates i inscripcions als cursos, tallers, jornades i Congrés, la podeu 
trobar a la nostra pàgina web www.scfisioterapia.cat i que podeu seguir-nos a 
les xarxes.




