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OPINIÓ

í, estem enormement contents! Ho hem aconseguit, perquè en aquests moments la 

fisioteràpia es deixa veure i escoltar arreu del país!

Al llarg d’aquests darrers anys hem treballat fermament en la incorporació de fisioterapeu-

tes a tots els centres d’atenció primària de Catalunya, establint sinergies en les relacions 

institucionals i realitzant reunions periòdiques amb direccions generals i conselleria. Fruit 

d’aquest treball, la incorporació dels fisioterapeutes ha quedat palesa atès que la constància 

i pertinença de la feina ben feta sempre aporta recompensa!

I és que el passat  20 d’octubre, el conseller de Salut, Manel Balcells, va comunicar que hi 

haurà 30 CAP que incorporaran fisioterapeutes durant els últims mesos d’aquest 2022. En 

aquest sentit, continuem treballant per reclamar l’accés directe a fisioteràpia a l’atenció 

primària i ens oferim per treballar conjuntament per fer realitat aquest objectiu tan neces-

sari per millorar la salut pública.

D’altra banda, uns dies més tard, fruit de la unió i el treball en equip, els diferents mitjans 

de comunicació difonien una altra important notícia: els col·legis professionals catalans 

implicats en la salut pública ens uníem per reclamar que la futura Agència Estatal de Salut 

Pública (AESAP) s’ubiqui a Catalunya. Els diferents col·legis hem emès un comunicat con-

junt per mostrar el nostre suport al Govern de Catalunya amb l’objectiu de fer-ho possible, 

atès que Catalunya té totes les condicions necessàries.

Finalment, ens sentim orgullosos d’haver celebrat, el passat 24 de novembre, la Nit de la 

Fisioteràpia 2022. Ens vam aplegar al Xalet de Montjuïc de Barcelona, i vam aconseguir 

que fos una vetllada molt especial, emotiva i plena d’orgull de pertinença a un col·lectiu 

que segueix creixent i que es posa reptes de futur per tal d’augmentar la seva presència 

en tots els àmbits de la salut. Cal destacar també a la Nit la presència institucional, amb 

l’honorable conseller Manel Balcells al capdvant. 

En aquesta ocasió, el Premi June Nystrom va reconèixer la gran feina realitzada, al llarg de 

la seva trajectòria, per part de la Núria Pastallé Burrull i l’Antoni Morral Fernàndez, dos ex-

traordinaris companys que amb la seva implicació en tot el transcurs de la seva trajectòria 

han sumat valor a la nostra professió. 

Per la seva implicació en la divulgació de l’anatomia, la dissecció i la recerca dins el camp 

de la fisioteràpia, la Junta del Col·legi va decidir que el Premi al Fisioterapeuta de l’Any fos 

atorgat al grup de recerca de la UIC Actium Anatomy Group. També van rebre el seu ho-

menatge els col·legiats i col·legiades jubilats i doctorats, els millors expedients acadèmics 

2021-2022, així com els destinataris dels ajuts als projectes solidaris i de recerca. I com a 

novetat, un reconeixement públic als col·legiats i col·legiades amb les 10 millors notes de 

les oposicions convocades per l’ICS al 2018.

La Nit de la Fisioteràpia 2022 va tornar a demostrar, un cop més, que som una professió 

viva i amb voluntat de seguir tenint el protagonisme que mereixem.

Gràcies per la vostra confiança! Sempre junts, formant equip! Gràcies per tot!

S
ENSUMANT L’ÈXIT!

Yolanda Sánchez 
Retamero
Vicedegana 



més a més, també vam participar al II Congrés Internacional 

de Fisioteràpia, amb una cobertura excel·lent per part dels 

mitjans de comunicació acreditats.

En les darreres setmanes hem estat molt presents als mitjans 

per promoure la bona imatge de la professió. Arran de l’anunci 

del conseller de Salut de què 30 centres ja tindran fisioterapeuta 

abans d’acabar el 2022, hem participat al programa Avui Sortim 
de RNE4, i a la Cadena Cope. 
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ACTUALITAT

A

EL COL·LEGI 
ALS MITJANS
S’han concertat diverses entrevistes al degà als principals 
mitjans de comunicació territorials i nacionals com, per 
exemple: El Periódico, El Punt, Ràdio4, COPE, Cadena SER, 
entre d’altres.

“Creiem que la 
incorporació de 
fisioterapeutes 
al sistema públic 
de salut és una 
necessitat per 
a la societat 
catalana”

“És una demanda 
històrica de fa 
molts anys. La 
fisioteràpia era el 
gegant adormit de 
la sanitat catalana, 
perquè estava poc 
present al sistema 
públic”



Un altre punt a destacar ha sigut la nostra resposta com 

a col·lectiu a la campanya del Col·legi de Professionals 

de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya (COPLEFC) 

que ha realitzat al seu web i a les seves xarxes socials.

Com vam explicar al nostre comunicat, tant educadors 

físics com fisioterapeutes sabem perfectament fins a 

on arriben les nostres competències, motiu pel qual 

considerem que la publicació feta pel COPLEFC atenta 

contra la dignitat de la professió de la fisioteràpia, que 

representa més de 12.000 fisioterapeutes a Catalunya.

Per defensar el nostre interès, hem participat a ràdios 

com El balcó de la Cadena SER.

En definitiva, seguim treballant de la mà amb els mitjans de comu-

nicació per remarcar la importància de la professió i promoure-la. 

La fisioteràpia és un àmbit essencial dins del sistema de salut, i això 

s’ha de confirmar no només amb paraules sinó també amb fets.

5

“La fisioteràpia 
és una professió 
sanitària que 
intervé en totes 
les etapes de la 
vida”
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ACTUALITAT

DEL DOLOR 
CRÒNIC 
AL 
PERSISTENT
PASSANT 
PER 
L’EVEREST

www.freepik.es
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l dolor crònic afecta més de sis milions de persones a l’estat espanyol; una 

de cada cinc persones al món pateix aquesta afecció que mai saps quan pot 

aparèixer i, un cop ho fa, ja es queda per sempre de manera sigil·losa. El dolor és 

una experiència personal i desagradable, i pot provocar problemes de diversitat 

funcional i de relació en la vida quotidiana i laboral. 

Cada persona el viu de manera diferent i és molt normal sentir-lo. Aquest fet permet 

que hi hagi una protecció davant de possibles perills i amenaces. Quan algú sent el 

dolor el cos fa d’alarma per tal que s’activi aquesta protecció. Fins fa relativament 

poc s’anomenava ‘dolor crònic’ a aquell que persistia més enllà de tres mesos (àmbit 

clínic) o sis mesos (àmbit investigació) i es considerava que seria així per a tota la 

vida. Ara això ha canviat i, actualment, es considera que és possible reeducar-lo 

i, per tant, parlem de ‘dolor persistent’ fins i tot quan parlem d’un dolor que no té 

una causa aparent que el justifiqui.

Gràcies als avenços en neurociències i a les darreres investigacions sobre neu-

rofisiologia del dolor, s’han dissenyat nous abordatges de tractament separats 

per dues fases: una primera en què es comprèn els canvis que es produeixen al 

cervell, sistema nerviós i al cos al llarg de tot el procés; i una segona, en què es 

fa un exercici terapèutic prescrit segons el nivell físic de la persona afectada. Els 

estímuls cognitius, sensorials i motors són elements essencials a l’hora d’abordar 

el dolor crònic, ja que gràcies a la neuroplasticitat es poden revertir alguns canvis 

que succeeixen en el sistema nerviós de cadascú.  

Al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya vam organitzar una taula rodona d’experts 

entorn al dolor amb l’objectiu de reflexionar i donar resposta a algunes preguntes 

freqüents sobre aquest tipus d’afecció, i veure diferents narratives entorn al fenomen 

del dolor crònic. Es van analitzar diferents qüestions sobre la neurorehabilitació 

amb la participació de Mayte Serrat (doctora per la UAB i fisioterapeuta), Alba 

Jiménez (fisioterapeuta), Carme Campoy (antropòloga mèdica i fisioterapeuta) i 

Carolina Diaz (persona afectada de dolor crònic). 

Un concepte molt repetit és el de ‘dolor crònic’, però realment, tal i com van co-

mentar les companyes de la taula rodona, el nom correcte és ‘dolor persistent’.

El testimoni més destacat de la taula rodona va ser el de la Carolina Diaz, una per-

sona que pateix dolor des de fa més d’onze anys. Tot va començar amb un dolor 

general per tot el cos; els metges mai sabien què li passava i li donaven medicació, 

però mai tenia cap efecte positiu. En aquest debat dels medicaments, la Carme 

Campoy va comentar que és inconcebible que amb la quantitat d’analgèsics que hi 

E

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va organitzar una taula 
rodona per analitzar i debatre diverses qüestions sobre el dolor crònic 
o persistent. Hi van participar diverses expertes que van donar el seu 
punt de vista sobre diferents elements essencials relacionats amb la 
patologia. La Carolina Diaz, persona afectada de dolor persistent, és 
la gran protagonista d’aquesta història.

“NO VOLEM 
PARLAR DE 

DOLOR CRÒNIC, 
PERQUÈ SEMBLA 

QUE SIGUI PER 
A TOTA LA VIDA. 
HEM DE PARLAR 

DE DOLOR 
PERSISTENT, 
JA QUE SÍ ÉS 

POSSIBLE REDUIR 
EL DOLOR 

MITJANÇANT 
ALGUNES 

TÈCNIQUES I 
TERÀPIES”

Mayte Serrat



8

ACTUALITAT

ha actualment al mercat no hi hagi cap medicació apta per reduir el dolor persistent. 

Davant dels múltiples dubtes de la Carolina, tot va començar a aclarir-se quan un 

dia, de cop i volta, es va aixecar amb tota la zona dreta del cos paralitzada. Això 

va provocar que l’ingressessin a l’hospital Vall d’Hebron i allà li van diagnosticar 

definitivament fibromiàlgia, una afecció que provoca que el dolor sigui persistent 

durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, sense cap mena d’excepció. De 

fet, la mateixa Carolina ja va deixar clar durant el transcurs de la taula rodona que, 

en menor o major mesura, té dolor les 24 hores del dia, i que mai sap quina serà 

la part que li farà mal l’endemà. Per exemple, un dia s’aixeca amb un dolor fort de 

mans que l’impedeix pelar patates o netejar els mobles, un altre dia li fan mal els 

genolls i això no li permet estar més de cinc minuts de peu i fregar els plats, i així 

amb moltes situacions... Aquesta afecció no té cap guió establert.

Per poder afrontar el dolor persistent, primer és necessari entendre tot el que hi ha 

darrere d’aquesta afecció, va remarcar la Mayte Serrat. Segons explica la coordina-

dora de la Comissió de Dolor Crònic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, 

“les persones amb aquesta patologia tenen dolor perquè el cervell interpreta que 

hi ha un element perillós per a elles”. Ara bé, el cervell no és l’únic protagonista.

Un cop s’ha entès tot el que envolta a aquesta patologia, ja es pot parlar amb 

claredat de com afrontar el dolor. Pot semblar un tòpic, però el primer que s’ha 

de fer és buscar informació veraç, no rendir-se i fer un afrontament actiu. Això 

permetrà tenir una millor gestió del cervell i optimitzar el cos per a la realització 

de les tasques bàsiques de la vida quotidiana.

Com en tot a la vida, en aquest cas també hi ha d’haver una planificació molt 

acurada i treballada, cosa que la Carolina va aconseguir fer gràcies a la Mayte. 

La pacient va destacar que el pitjor de tot era que pensava que tenia un cos de 

fusta, que semblava que havia de carregar amb dues tones, i que això li provocava 

no tenir ganes de fer res. Això va canviar quan es va posar en contacte amb la 

coordinadora de la Comissió de Dolor Crònic i van fer una primera planificació per 

començar a fer activitat física. 

La Carolina va iniciar aquest pla ara fa un any. Va començar amb marxa nòrdica, 

que era ideal per introduir-se en el món de l’esport. Es va marcant objectius a poc 

a poc, i el següent pas que vol fer és coordinar una classe d’aeròbic. Ara bé, aquest 

no serà l’objectiu més ambiciós, encara n’hi ha més...

És molt important anar pas a pas, i com bé diu la dita: “no es pot començar a córrer 

sense abans saber caminar”. A més de les recomanacions esmentades anteriorment 

per part de les expertes, també és vital no saltar-se etapes i aprendre tècniques de 

meditació, respiració i relaxació, atès que això últim permet relaxar la musculatura 

i la ment i ens ajuda en la reeducació.

I no, això que comenta no és cap broma. Gràcies al seu treball el darrer any, ja ha 

pogut pujar grans muntanyes com el Turó de l’Home, el Puigsacalm, les Agudes... 

Actualment coordina un grup de sortides de muntanya amb gent que té algun tipus 

de diversitat funcional. El proper repte és, al 2024, anar al camp base de l’Everest. 

“TINC DOLOR 
PERSISTENT, 
PERÒ NO ÉS 

UN PROBLEMA 
DEL COS, ÉS UN 
PROBLEMA DEL 

SISTEMA NERVIÓS. 
HE PASSAT DE 
PENSAR QUE 

HAURÉ D’ANAR 
EN CADIRA DE 
RODES A QUÈ 

POTSER D’AQUÍ 
A DOS ANYS 

PODRÉ PUJAR AL 
CAMP BASE DE 

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

Al començar la teràpia no volia sortir de casa, tot li feia 

por... i ara ja parla de fer una expedició a la muntanya 

més alta del món. Tot això gràcies a la teràpia, que 

és importantíssima per tractar afeccions com 

aquesta. Com ja s’ha comprovat, un tractament 

adequat permet reduir el dolor i els estats 

d’ànim maladaptatius.

“QUALSEVOL REPTE ÉS POSSIBLE AMB UN 
BON TRACTAMENT I TERÀPIA. JA ESTEM 
FENT PLANS PER ANAR A L’EVEREST”
En aquest tractament també és de vital im-

portància la fisioteràpia, perquè es treballen 

tècniques de reeducació amb l’objectiu que 

la persona pugui recuperar la confiança en si 

mateixa i en el seu propi cos. Per poder conviure 

amb normalitat amb el dolor persistent, tal i com 

està fent actualment la Carolina, és necessari que 

un fisioterapeuta ens hagi prescrit un tractament amb 

certes rutines d’exercici físic terapèutic i altres tècniques 

de fisioteràpia. També cal tractament psicològic, que és el 

que permetrà al pacient entendre en profunditat l’afecció que 

pateix durant el seu dia a dia.

El dolor persistent no té perquè ser inevitable, tot i que pot aparèixer en qualsevol 

moment sense que ningú l’esperi; però seguint una sèrie de pautes ben progra-

mades, el nivell de qualitat de vida pot ser igual d’excel·lent que el d’una persona 

que no el pateix. I això és el que ha demostrat la Carolina durant tot aquest pro-

cés, que tenim moltes possibilitats de milloria si es dediquen certs esforços i es 

té ganes, informació, eines i recursos suficients per entendre què és el que tens 

dins del cervell i com aquest governa el teu cos i què és el que cal fer per reduir 

al màxim el nivell de dolor. 

Cada persona és diferent i no totes afronten el dolor de la mateixa manera. És molt 

important tenir bona informació i anar a poc a poc. Escoltar de manera activa, no 

parlar del dolor i canviar el discurs negatiu per paraules més adaptatives per crear 

contextos de seguretat és tot allò que ha de fer una persona que conviu amb algú 

que pateix dolor persistent. Tota ajuda que pugui tenir pot ser vital per a la reducció 

del seu dolor i perquè el seu estat d’ànim sigui el més constructiu possible. 

I sobretot, si una persona us diu que alguna part del cos li fa mal, és perquè realment 

li fa mal. El dolor sempre és real i aquesta malaltia també. La fibromiàlgia no és 

fàcil de diagnosticar i, per tant, davant de qualsevol dubte, cal anar a l’especialista 

que correspongui de manera immediata. 

“ENS CENTREM 
SEMPRE EN EL 
CERVELL, PERÒ 
NO ÉS L’ÚNIC 
PROTAGONISTA. 
TAMBÉ HI 
INTERVENEN EL 
SISTEMA NERVIÓS 
CENTRAL I EL 
SISTEMA NERVIÓS 
PERIFÈRIC”
Alba Jiménez

www.freepik.es
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o obstant això, la majoria dels mals de cap no 

comprometen la vida del pacient i són benig-

nes, encara que en molts casos poden arribar a 

ser incapacitants com, per exemple, els diferents 

tipus de migranyes.

Els mals de cap estan englobats dins d’un model 

mèdic, atès que en considerar-se un trastorn del 

sistema nerviós, són els neuròlegs els professionals 

que s’han erigit com els especialistes d’aquest pro-

blema. Però hi ha mals de cap que estan provocats 

i mantinguts per problemes a la columna cervical i 

per trastorns a l’articulació temporomandibular (ATM).

N

LA FISIOTERÀPIA COM 
A EINA PER PREVENIR I 
DIAGNOSTICAR

A FONS

ALGUNS 
TIPUS 
DE MAL 
DE CAP
El 90 % de la població s’ha vista afectada 
per mal de cap en algun moment de la 
vida. En alguns casos són dolors passatgers 
que mai més apareixen o formen part de 
malalties com un refredat. Altres vegades són 
símptoma d’una malaltia greu i necessiten ser 
investigats.

DES DE LA 
FISIOTERÀPIA ES 
POT VALORAR SI LA 
COLUMNA CERVICAL 
I/O L’ATM ESTAN 
IMPLICADES O NO EN 
LA TEVA CEFALEA, I 
ES POT SOLUCIONAR 
AQUEST TRASTORN

w
w

w
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LA FISIOTERÀPIA 
DONA 
INFORMACIÓ I 
EINES PERQUÈ 
ELS PACIENTS 
QUE RESPONGUIN 
AL TRACTAMENT 
PUGUIN PREVENIR 
I TRACTAR 
EPISODIS FUTURS 
DE MAL DE CAP

Com que és un problema tractat pels neuròlegs, els mals de cap d’origen cervical i 

d’ATM estan subestimats, fent que tant la intensitat, la freqüència com la cronicitat 

es puguin veure afectades negativament per no abordar aquestes causes.

Des de la fisioteràpia es pot valorar si la columna cervical i/o l’ATM estan implicades 

o no en la teva cefalea, i d’una manera ràpida i senzilla es pot solucionar aquest 

trastorn. Fins i tot, davant un diagnòstic concret de mal de cap no es descarta que 

el coll i/o l’ATM hi estiguin implicats com a causa o agreujant, atès que poden pro-

duir símptomes similars a la migranya sense aura i a la cefalea tensional, o poden 

coexistir i, per tant, se’ls tracta de manera no exitosa.

La fisioteràpia no només servirà per saber si podem ajudar a solucionar el mal de 

cap, sinó que donarà la informació i les eines necessàries perquè els pacients que 

responguin al tractament puguin prevenir i/o tractar episodis futurs.
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ACTUALITAT

ELS PREMIS I ELS HOMENATGES 
A LA PROFESSIÓ, PROTAGONISTES 

DE LA NIT DE LA 
FISIOTERÀPIA
Amb la participació del conseller de Salut, 
Manel Balcells, i la presència de més de 100 
fisioterapeutes, la Nit de la Fisioteràpia es va 
celebrar el passat 24 de novembre al restaurant 
el Xalet de Montjuïc, a Barcelona. En l’acte, el 
conseller va confirmar els plans del Govern per 
incorporar 366 fisioterapeutes abans 
d’acabar l’any 2023. 

1

La Nit de la Fisioteràpia 2022, orga-

nitzada pel Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya, va servir per homenatjar 

les col·legiades i els col·legiats jubilats i 

doctorats i per reconèixer públicament els 

millors expedients acadèmics 2021-2022 

i els destinataris d’ajuts a la recerca i de 

projectes solidaris del CFC. Durant la Nit 

també es va fer un reconeixement públic 

als col·legiats i col·legiades amb les 10 millors notes de 

les oposicions convocades per l’ICS al 2018 i que s’han 

resolt enguany.

L’acte va comptar amb la presència d’autoritats i repre-

sentants de tots els col·lectius vinculats amb el Col·legi. 

Va ser el degà del Col·legi qui va demanar al seu parla-

ment que “cal més presència de la fisioteràpia al sistema 

públic. Per suposat, a l’atenció primària però també a 

les UCI, els 7 dies de la setmana, com a la medicina es-

pecialitzada. La fisioteràpia ajudarà a disminuir enormement les llistes 

d’espera a medicina i infermeria. No podem convertir la fisioteràpia en 

un luxe a l’abast d’uns pocs”. 

1

2

3
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1   Recepció del conseller Manel Balcells a càrrec del 
degà del CFC, Ramon Aiguadé, i de la vicedegana, 
Yolanda Sánchez. 

2   Moments previs a l’acte de la Nit de la Fisioteràpia 
2022. 

3   Parlament de felicitació a Núria Pastallé, a càrrec de 
la vicedegana del CFC, Yolanda Sánchez.

4   Entrega del premi June Nystrom 2022 a Toni Morral, 
a càrrec del conseller Manel Balcells.

5   Guardó i diploma June Nystrom. 
6   El conseller Manel Balcells i el degà del CFC, Ramon 

Aiguadé.
7   Moments durant el sopar de la Nit de la Fisioteràpia. 
8   Parlament de Núria Pastallé, premi June Nystrom 

2022. 
9   Premis June Nystrom i Fisioterapeuta de l’Any 2022 

amb el degà del CFC i el conseller de Salut. 
10   Junta de Govern del CFC.
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En aquesta línia, Aiguadé 

va reclamar que “la sanitat 

catalana ha de passar d’un 

model centrat en metges 

i infermeres a un model 

centrat en el pacient, i 

on tots els professionals 

sanitaris, amb genero-

sitat i responsabilitat, assumim 

nous rols professionals que permetin una sanitat més efi-

caç i més eficient”. El degà també va valorar molt positivament el pas 

endavant anunciat pel conseller Balcells fa uns dies en què confirmava, 

en seu parlamentària, la incorporació de 366 fisioterapeutes a l’atenció 

primària.

Per la seva banda, el conseller de Salut, Manel Balcells, va confirmar 

que “el Departament és un ferm defensor de la fisioteràpia i, per tant, 

desplegarà, durant el que queda d’aquest any i el 2023, les mesures 

per incorporar 366 fisioterapeutes. Aquest desplegament enfocat a 

l’atenció primària i comunitària està pensat per atendre patologies 

d’alta prevalença com la lumbàlgia, espatlla o situacions de fragilitat 

per escassa mobilitat”. 

ELS PREMIS DE LA PROFESSIÓ
El Premi al Fisioterapeuta de l’Any d’enguany es va atorgar al grup de 

recerca de la UIC Actium Anatomy Group per la seva implicació en la 

divulgació de l’anatomia i la dissecció dins el camp de la fisioteràpia. 

El Premi June Nystrom és un guardó que distingeix i reconeix les i els 

fisioterapeutes que, per la seva trajectòria professional i la seva impli-

cació amb la professió i el col·lectiu, han sumat valor a la fisioteràpia 

en tots els àmbits: social, professional, docent i científic. Enguany, la 

Junta de Govern ha atorgat el Premi June Nystrom de Fisioteràpia 2022 

14

ACTUALITAT

EL FISIOTERAPEUTA 
DE L’ANY
QUÈ ÉS ACTIUM ANATOMY 
GROUP?

El grup ACTIUM està integrat, princi-

palment, per investigadors de la Uni-

versitat Internacional de Catalunya 

(UIC-Barcelona), tot i que també es 

treballa de manera cooperativa amb 

altres grups estatals i internacionals. 

La investigació que es du a ter-

me al grup té com a objectiu 

principal estudiar la relació i les 

modificacions que s’estableixen 

entre el sistema musculoesquelè-

tic i el moviment (ja sigui produït 

per exercici/esport o per tècniques 

rehabilitadores). 

La primera aproximació del grup 

davant d’un problema científic és 

mitjançant el model in vitro (apro-

ximació anatomicocadavèrica). Una 

vegada s’han investigat mitjançant 

mostres anatòmiques quins efectes 

tenen determinats tractaments o in-

tervencions en un determinat teixit o 

regió del cos, el grup trasllada l’estudi 

a un model in vivo.  En aquesta segona 

fase, les investigacions es realitzen en 

subjectes voluntaris sans, amb l’objec-

tiu de conèixer si el comportament de 

l’esmentada intervenció és diferent al 

model in vitro. Amb els resultats ob-

tinguts en la segona fase, es trasllada 

la investigació al malalt real (amb una 

patologia o un estat de fragilitat deter-

minat) i en un context totalment clínic 

o hospitalari. 

8
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ex aequo a Núria Pastallé Burrull i Antoni Morral Fernàndez. Els dos van recollir el 

premi i van fer dos emotius discursos recordant tant les seves fites professionals 

com tot el que la fisioteràpia els ha aportat a nivell personal.

El June Nystrom de la Núria Pastallé reivindica la seva trajectòria professional en 

el camp de la fisioteràpia pediàtrica. A més de fisioterapeuta també és infermera i 

té el postgrau en Fisioteràpia en Pediatria i en Hipocinesiteràpia. També ha cursat 

el Màster Universitari en Investigació Translacional en Fisioteràpia.

En el cas de Antoni Morral, pel seu llarg recorregut com a fisioterapeuta, infer-

mer, antropòleg i doctor en Recerca Biomèdica i Salut Pública per la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Morral és professor a la Facultat de Ciències de la Salut 

Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i fa pràctica clínica al centre de fisioteràpia 

“Salut i Esport” de Santa Perpètua de Mogoda. Els seus camps d’interès són el 

tractament de les tendinopaties i el dolor crònic mitjançant l’educació i l’exercici 

físic terapèutic.
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EL CONSELLER 
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CONFIRMAR QUE 
S’INCORPORARAN 
366 
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PÚBLIC ABANS 
D’ACABAR L’ANY 
2023
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“El canvi de paradigma és 
l’anomenat “aprendre a 
aprendre”. Hem de fugir de 
les rutines cognitives!” 

Entrevista a 

Antoni Morral

 PREMI 
JUNE 
NYSTROM 
EX AEQUO
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Fisioterapeuta, infermer i antropòleg. Doctor en Recerca Biomèdica i Salut Pública 
per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor a la Facultat de Ciències 
de la Salut Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Els seus camps d’interès són 
el tractament de les tendinopaties i el dolor crònic mitjançant l’educació en 
neurociència i l’exercici físic terapèutic. Des de fa 33 anys combina la docència 
i la pràctica clínica al centre de fisioteràpia “Salut i Esport” de Santa Perpètua 
de Mogoda.

uè creu que l’ha portat a ser el guanyador del Premi June Nystrom aquest 
any? Com valora aquest premi?

Els premis a les “trajectòries” et recorden que van passant els anys. Tempus fugit. 

Aquesta és l’única certesa. Com per a molts fisioterapeutes, l’esport va ser l’espurna, 

el principi de tot plegat.

A finals dels anys setanta, un grup de vailets practicàvem la marxa atlètica. El nostre 

entrenador era el Josep Orriols, el mític massatgista del CE Sabadell i un dels meus 

pares professionals. L’any 1980, amb només quinze anys, començo a fer “descàrre-

ga de cames” a la seva consulta privada. Poc temps després, ja col·laborava amb 

l’equip de futbol arlequinat. Recordo els intensos dijous, on després del partit d’en-

trenament, tocava “baño y masaje” a les termes de Caldes de Montbui. Per poder 

estar a la banqueta durant els partits de lliga tenia fitxa federativa en qualitat de 

“utillero” (un nom que té certa gràcia). No hem de perdre mai els nostres orígens. 

Mentrestant continuava estudiant. L’any 1989, inicio l’aventura d’obrir un centre al 

meu poble: Santa Perpètua de Mogoda. La docència universitària comença l’any 

1995 a Blanquerna. Un alumne em va batejar com “el profe de los rayos y centellas” 

una manera simpàtica de mencionar l’electroteràpia i els agents físics. L’any 1999, 

enceto una nova etapa que anomeno “la màgia de les ones”. Gràcies a la docència i 

a la recerca en ones de xoc he viatjat per tot el planeta, realitzant formació (cursos, 

conferències, classes...) en un munt de països, universitats, hospitals... Diu la dita: 

“Roda el món i torna al Born”. En aquests moments, viatjo molt poc i gaudeixo del 

treball en equip a Santa Perpètua.

Agraeixo el premi, però com heu pogut veure la “trajectòria” descrita és molt 

semblant a la vostra, res extraordinari, i tinc molt clar que centenars de companys 

mereixen també aquest reconeixement.

Al  llarg de la  seva carrera professional, la docència de la fisioteràpia ha tingut 
un paper molt important. Com  ha  evolucionat al llarg d’aquests anys? 
Abans de respondre, vull agrair als pacients i als alumnes tot el que m’han donat. 

Cada dia aprenc molt d’ells i amb ells! La docència universitària està fent canvis 

rellevants, però el nou paradigma troba moltes resistències. Recordem que l’ABP 

(Aprenentatge Basat en Problemes) va néixer l’any 1968 a la Mc Master University 

(Canadà). Des d’aleshores les innovacions i els canvis en la metodologia docent 

han estat constants. Així i tot, moltes vegades la docència actual (parlo en general 

i no em limito a les Ciències de la Salut) em recorda a models arcaics de fa tres-

cents anys. Un professor entra a classe, explica “coses” i després espera, de manera 

errònia, recollir resultats. Coneixement massa fraccionat, poca responsabilitat de 

l’estudiant en el seu procés formatiu, poca integració i transversalitat del coneixe-

Q

“ÉS NECESSARI 
CONTINUAR 
DIFONENT ENTRE 
LA POBLACIÓ 
GENERAL, I 
SOBRETOT ENTRE 
LA RESTA DE 
PROFESSIONALS 
DE LA SALUT, 
QUE ELS 
NOSTRES CAMPS 
I COMPETÈNCIES 
SÓN MOLT 
AMPLIS”
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ment, excessiva memorització, poques oportunitats d’aprendre dels altres, foment 

de la passivitat i de la competitivitat, avaluacions amb poc valor formatiu, els apunts 

com a mitjà de comunicació entre el professor i l’alumne... És important implementar 

noves tecnologies, però són necessaris canvis estructurals profunds. No té sentit 

continuar repetint models clàssics amb tecnologies noves. El canvi de paradigma és 

l’anomenat “aprendre a aprendre”. Hem de fugir de les rutines cognitives! 

Les facultats han de formar professionals amb competències com la capacitat 

per resoldre problemes, el treball en equip, les habilitats comunicatives, el 

pensament crític i la creativitat. Els alumnes han d’adquirir coneixements 

(saber), habilitats (fer) i actituds de comportament (ser i estar). Soc op-

timista, el canvi de paradigma acabarà imposant-se. El protagonista del 

sistema educatiu ha de ser l’estudiant, de la mateixa manera que el sistema 

sanitari ha de girar al voltant del pacient.

Quins aspectes de la nostra disciplina creu que són menys coneguts i 
que caldria posar en valor?
La paraula ‘disciplina’ no m’agrada gaire, em recorda a temps pretèrits i a 

la “mili”. Prefereixo parlar de ‘professió’. Encara, moltes persones associen la paraula 

‘fisioteràpia’ només a lesions esportives i a patologies del sistema musculoesquelètic. 

És necessari continuar difonent entre la població general, i sobretot entre la resta 

de professionals de la salut, que els nostres camps i competències són molt amplis. 

Nosaltres ho tenim molt clar, però és necessària una gran tasca divulgativa. Fa uns 

dies, a la sala d’espera del centre, vàrem posar un petit tríptic amb un llistat de pa-

tologies-condicions que podíem tractar. Per exemple, la fisioteràpia oncològica o el 

lipedema. Moltes persones ens comenten: “...no sabia que un fisioterapeuta podia 

tractar aquestes patologies ...”.

Amb quin moment de la seva trajectòria professional com a fisioterapeuta es 
quedaria? Per què? 
No m’agrada fer arqueologia vital. Prefereixo projectar-me en el futur. Us comenta-

ré dues situacions. Aquesta tarda hem donat l’alta a una persona de setanta anys. 

S’acomiada de l’equip amb petons i una safata de dolços per berenar. Fins aquí res 

d’excepcional, un clàssic que tots els fisioterapeutes vivim sovint. Després em mira 

als ulls (els dos portem mascareta) i amb una veu greu, però trencada per l’emoció 

m’agafa molt fort les dues mans tot dient: “Moltes gràcies per ajudar-me. Torno a 

fer el que m’agrada. Torno a ser lliure...”. En Miquel havia pogut tornar a ballar amb 

la seva parella després d’uns mesos de rehabilitació i dues cirurgies complicades 

de genoll. La funcionalitat és un dels objectius més preuats de la nostra professió. 

És fantàstic ser professionals del moviment, professionals de la llibertat! La segona 

situació va passar ahir al matí. En finalitzar una classe a Blanquerna, un alumne de 

primer curs s’acosta i em diu “Antoni, avui m’has fet pensar”.

Quins creu que són els reptes de la fisioteràpia en els propers deu anys? 
Consolidar-nos dins de l’equip interdisciplinari als Centres d’Atenció Primària. Imple-

mentar l’exercici físic terapèutic i l’educació en neurociència com a pilars bàsics en 

el tractament de pacients amb dolor crònic. Crear les especialitats de fisioteràpia. 

Continuar creixent en recerca. Augmentar el reconeixement de la professió en l’àmbit 

social, institucional i econòmic.

“LES FACULTATS 
HAN DE FORMAR 
PROFESSIONALS 

AMB 
COMPETÈNCIES 

COM LA 
CAPACITAT 

PER RESOLDRE 
PROBLEMES, 

EL TREBALL 
EN EQUIP, LES 

HABILITATS 
COMUNICATIVES, 

EL PENSAMENT 
CRÍTIC I LA 

CREATIVITAT”



19

“Un dels reptes de futur és 
aconseguir el reconeixement 
de les diferents especialitats 
de fisioteràpia”

Entrevista a 

Núria 
Pastallé

PREMI 
JUNE 
NYSTROM 
EX AEQUO
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Diplomada en infermeria i fisioteràpia, graduada en fisioteràpia (2011), diplomada 
de postgrau en Hipocinesiteràpia (2001), diplomada de postgrau en Fisioteràpia 
en Pediatria (2003) i Màster Universitari en Investigació Translacional en Fisio-
teràpia (2013).  Ha treballat com a fisioterapeuta a l’Institut Guttmann, a l’escola 
d’educació especial Nadis, a centres del Departament d’Ensenyament i a UTAC-UB. 
Al mateix temps ha col·laborat en la formació de postgrau per a fisioterapeutes 
amb vàries entitats fins el 2005. Des de 1994 fins l’octubre del 2022 ha estat 
docent de l’Escola Universitària Gimbernat, on ha  impartit classes al grau, a la 
diplomatura de Postgrau de Fisioteràpia en Pediatria que va coordinar i al Màster 
Universitari en Fisioteràpia en Pediatria (MUFP), del qual també ha estat pro-
fessora i coordinadora des del seu inici, des del curs 2018-19, fins al 2021-2022.

uè creu que l’ha portat a ser la guanyadora del Premi June Nystrom aquest 
any? Com valora aquest premi?

Sobre la primera pregunta, crec que ha estat la meva trajectòria com a fisioterapeuta 

en pediatria, haver col·laborat en l’augment considerable de places de fisioterapeutes 

en els EAP (Equips d’Assessorament Psicopedagògic) i l’ànim que he transmès als 

estudiants de fisioteràpia. Per a mi ha estat un regal meravellós de final d’etapa, 

ja que m’acabo de jubilar. Vaig començar en un moment en què érem molt pocs 

professionals en el camp de la pediatria i menys en l’escolar. Els professionals de 

la primera escola especial on vaig treballar em van valorar molt i em van oferir la 

possibilitat de començar la meva experiència docent, recullo les paraules que va 

dir la companya Lluïsa Porte en el seu discurs de padrina de la promoció 2020-21 

de l’Escola Universitària Gimbernat: “Si vols aprendre, ensenya!”. 

Passar un temps a l’escola especial i posteriorment a l’ordinària, em va fer aug-

mentar la visió de l’atenció a l’infant amb discapacitat motriu. Comptar amb tota 

aquesta experiència, clínica i docent, i per la situació pedagògica del moment, 

em va portar a valorar molts alumnes amb discapacitat motriu i realitzar informes 

conforme eren o no susceptibles de rebre atenció de fisioteràpia al mateix centre 

on estaven escolaritzats, amb el conseqüent augment de places de fisioterapeutes 

en l’àmbit escolar ordinari, o sigui als EAP.

Sobre la segona, em va fer molta il·lusió rebre’l i justament aquest any, quan la 

Dra. Yolanda Sànchez Retamero m’ho va comunicar en l’acte de comiat de l’Escola 

Universitària Gimbernat; va ser un regal compartir aquesta notícia amb tots els 

companys i companyes de la universitat, va ser molt emotiu. Se m’ha concedit a 

mi, però també és per a tots els professionals que han estat al meu costat; sense 

comptar amb el suport de tots els equips on he treballat, ni la meva vida laboral ni 

la personal hagués estat la mateixa.  A l’emoció de rebre aquest premi, s’hi afegeix 

la nostàlgia, el privilegi d’haver conegut personalment la June Nystrom en el curs 

1984-85; qui ho havia de dir! Quins records, moltes gràcies, June!

Al llarg de la seva carrera professional, la docència de la fisioteràpia ha tingut 
un paper molt  important. Com ha evolucionat al llarg d’aquests anys?
La docència ha ocupat una gran part de la meva vida professional. Considero que 

l’evolució ha estat des d’impartir coneixement, explicar el que domines fent classes 

magistrals amb més o menys gràcia i rigor a la vegada, a primer el fet de motivar 

Q

ENTREVISTA
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els estudiants perquè siguin part activa en l’adquisició dels coneixements. No té 

res a veure fer classes a un màster o en els darrers cursos del grau a estudiants de 

primer curs. Amb aquests és molt més difícil, és tot un repte, i es necessiten eines 

que el professorat hem anat adquirint amb l’experiència, formació i, sobretot ,amb 

ganes d’apropar-nos-hi.

Quins aspectes de la nostra disciplina creu que són menys coneguts i que caldria 
posar en valor?
Una gran deficiència del nostre sistema sanitari relacionat amb els pacients pedià-

trics que presenten lesions neurològiques de tipus crònic, és que no se’ls hi ofereix 

assistència de fisioteràpia en serveis sanitaris públics després dels sis anys, només 

puntualment, i no sempre en centres propers als seus domicilis. No pot ser que 

només rebin atenció de fisioteràpia des de l’escola a partir d’aquesta edat. Consi-

dero que s’hauria de valorar i tenir present en cada moment la situació de l’infant, 

des d’un punt de vista global, i de la seva família. Jo he estat i soc una defensora 

de l’atenció de fisioteràpia a l’escola, però en molts casos no és suficient.

Una altra gran mancança és que no hi ha fisioterapeutes com a membres del mateix 

equip, a les unitats de cures intensives neonatals (UCIN). En el millor dels casos, és 

el o la fisioterapeuta del departament de fisioteràpia pediàtrica de l’hospital o del 

servei d’atenció precoç corresponent  qui atén aquests nounats i les seves famílies 

a l’hospital on està ingressat, però sense formar part de l’equip de neonatologia.

Amb quin moment de la seva trajectòria professional com a fisioterapeuta 
es quedaria? Per què?
No tinc un moment concret, em quedo amb molts moments. A nivell clínic, 

quan un infant que tractes està davant teu i sembla que t’estigui mirant, 

però tu te n’adones que et travessa amb la mirada, fins que un dia detectes 

que et mira, que connecta amb tu, és un moment fantàstic; o bé quan un 

infant aconsegueix fer per si sol allò que has estat treballant, per exemple, 

mantenir el cap aixecat més estona, mantenir-se assegut tot sol, fer les 

primeres passes... són moments que t’emocionen. A nivell docent, quan 

exalumnes que treballen en pediatria m’escriuen o me’ls trobo i em diuen 

“ens dediquem a la pediatria per tu, per les teves classes i som molt fe-

liços”. O bé quan altres, encara que no es dediquin a la pediatria, em diuen 

“Núria, moltes gràcies pel que ens has ensenyat a nivell professional i personal”. 

Queda clar que no hi ha un moment; per sort n’hi ha hagut molts.

Quins creu que són els reptes de la fisioteràpia en els propers deu anys? 
Un sembla que està a punt d’aconseguir-se: la presència de fisioterapeutes als CAP. 

Seria necessari que el desplegament es fes segons el nombre d’habitants del sector 

corresponent i les seves necessitats, així com que es comptés amb professionals 

experts en els diferents àmbits. Aconseguir el reconeixement de les diferents 

especialitats de fisioteràpia i que sigui requisit per optar a places específiques. 

Aconseguir que tots els hospitals amb departament de pediatria tinguin servei de 

fisioteràpia amb professionals especialitzats, no només en aquesta àrea, també en 

els diferents grups de patologies i etapes infantils. Aconseguir més coneixement 

per part de la societat i de serveis mèdics pediàtrics envers la  nostra professió. Sap 

molt greu quan els pacients ens arriben massa tard.

“UNA DEFICIÈNCIA 
DEL NOSTRE 
SISTEMA 
SANITARI ÉS QUE 
ALS PACIENTS 
PEDIÀTRICS QUE 
PRESENTEN 
LESIONS 
NEUROLÒGIQUES 
DE TIPUS CRÒNIC 
NO SE’LS 
HI OFEREIX 
ASSISTÈNCIA DE 
FISIOTERÀPIA 
EN SERVEIS 
SANITARIS 
PÚBLICS DESPRÉS 
DELS SIS ANYS”
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La recerca és un dels pilars en què s’ha de recolzar qualsevol 
professió per evolucionar en el seu coneixement. Encara que 
habitualment sembli complicat, el procés d’investigar es pot 
simplificar en el fet de plantejar-se una pregunta i buscar-ne la 
resposta. Una cosa tan senzilla com això és investigar.

ra bé, investigar comporta certs passos, els quals milloraran sempre el coneixe-

ment de què disposa un professional, atès que per fer-se aquesta pregunta haurà 

de tenir cert coneixement del context, així com una cosa imprescindible: curiositat 

i ganes de qüestionar les seves idees. Per això, la recerca no només serveix perquè 

una ciència creixi en coneixement de qualitat, sinó per a què els professionals que 

la practiquen de manera assistencial, en aquest cas els fisioterapeutes, incorporin 

aquest coneixement en el seu dia a dia.

Així es pot entendre millor la fisioteràpia basada en l’evidència. D’una banda, és 

important que el coneixement que publiquen els investigadors arribi al fisioterapeuta 

i, per això, és tan decisiu apostar a tots els nivells per la recerca. Aquesta és una 

estratègia per la qual aposta el Col·legi, un element clau per al futur, i per això s’ha 

ajudat a diversos projectes de recerca amb gairebé 90.000 € en els darrers 2 anys. 

Després, hi hem d’afegir el compromís dels i les professionals per actualitzar-se 

de manera continuada amb lectures d’evidències científiques. Després, a la pròpia 

consulta hi afegim l’experiència clínica del professional i les preferències de la per-

sona que s’ha de tractar segons també el seu passat i amb les seves preferències 

a l’hora de ser tractat. Amb això, ja tenim davant nostre la fisioteràpia basada en 

l’evidència.

La recerca és una pedra angular per avançar i, aplicada a la pràctica clínica, ens 

aporta eines i solucions que afegeixen qualitat a la intervenció i, sobretot, milloren 

la qualitat de vida de les persones i la seva capacitat per tenir una plena 

recuperació en els casos en què aquesta és possible. A Catalunya 

disposem d’una xarxa important de centres universitaris amb 

estudis de fisioteràpia i, per tant, hi ha potencial també per 

construir una infraestructura de recerca en fisioteràpia per 

tal d’atraure talent i també per retenir-ne. Aquesta aposta 

per la recerca ha de trobar el suport de tots els agents 

implicats, especialment les administracions, els centres 

hospitalaris, la resta de professionals sanitaris i també 

la iniciativa privada que pot intuir el potencial de creixe-

ment de determinats projectes. Com a professió jove, la 

fisioteràpia té un llarg camí per recórrer en recerca i tot 

el potencial per poder fer-ho de manera exitosa.

A

EL COL·LEGI 
AJUDA DE 

MANERA DIRECTA 
A PROJECTES DE 
RECERCA COM A 

PEDRA ANGULAR 
DEL PROGRÉS DE 

LA PROFESSIÓ



REPORTATGE

24

PROJECTE COL·LEGIAT/ADA
NÚM. 
COL·LEGIAT/ADA

EFECTIVITAT D’UN PROGRAMA D’EXERCICIS DOMICILIARIS 
D’ESTABILITAT LUMBOPELVIANA

Rosa Cabanas 8414

EFICÀCIA DE LES INTERVENCIONS DE SALUT DIGITAL 
COMBINADA AMB EXERCICI TERAPÈUTIC DOMICILARI

Mercè Sitjà 1614

ESTUDI EXPERIMENTAL: NEUROCIÈNCIA DEL DOLOR I 
ENTRENAMENT DEL CONTROL MOTOR 

Mireia Campoy 11129

AVALUACIÓ DEL DECLIVI FUNCIONAL EN RESIDENTS 
GERIÀTRICS EN TEMPS DE COVID-19

Eduard Minobes 9346

EFECTIVITAT D’UN PROGRAMA D’EXERCICI TERAPÈUTIC EN 
LÍNIA EN PACIENTS DONATS D’ALTA DE L’UCI PER COVID-19

Lluís Llurda 12882

ESTUDI DELPHI Sandra Rierola 11057

ASSAIG CLÍNIC CONTROLAT Sonia Monterde 6852

APLICACIÓ DEL PROGRAMA PREMATURE INFANT ORAL 
MOTOR INTERVENTION

Marta Valentín 7971

DETERIORAMENT DE LA FUNCIÓ PULMONAR DE RESIDENTS 
GERIÀTRICS

Vinicius Rosa 15190

RESPOSTA CARDIOVASCULAR A L’EXERCICI TERAPÈUTIC EN 
ADULTS GRANS AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

Jordi Vilaró 787

ASSAIG CLÍNIC ALEATORI: MILLORAR LA CONCENTRACIÓ 
D’APELINA EN PERSONES GRANS AMB SARCOPÈNIA

Albert Pérez 5263

ASSAIG CLÍNIC ALEATORI: DISTRÒFIES MUSCULARS Raquel Sebio 12733

EXERCICI FÍSIC EN PACIENTS AMB DIABETIS TIPUS 2 Guillem Jabardo 9613

EFECTES DE L’ACTIVITAT FÍSICA EN JOVES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL LLEU

Albert Oliveras 6190

MOVIMENTS DE L’EXTREMITAT INFERIOR EN MAJORS DE 65 
ANYS

Eulàlia Bassas 7736

ESTUDI QUALITATIU: ARTROPLÀSTIA TOTAL DEL GENOLL Anna Escribà 6116

Aquests són els projectes als quals, els darrers anys, s’ha donat suport econòmic des del Col·legi: 
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Comunicat conjunt: Només els 
sanitaris poden tractar patologies

ls consells generals de les professions sanitàries hem elaborat un comuni-

cat conjunt per reclamar a la Conferencia Sectorial del Deporte que les 

persones amb patologia han de ser tractades per professionals sanitaris i, 

en cap cas, per professionals de l’àmbit socioesportiu, tal i com ara recull el 

Plan de Recuperación, publicat al BOE del 18 de juliol passat.

En aquest sentit els diversos consells generals reclamen que qualsevol pro-

cediment amb objectiu terapèutic és competència exclusiva del professional 

sanitari que s’escaigui. 

Els consells generals signants són els dels dentistes, farmacèutics, fisioterapeutes, 

logopedes, metges, podòlegs, psicòlegs i òptics optometristes, i agrupen més de 

800.000 professionals sanitaris a tot l’estat espanyol.

Els col·legis professionals catalans 
implicats en la salut pública ens unim 
per reclamar que la futura Agència 
Estatal de Salut Pública s’ubiqui a 
Catalunya

ls col·legis sanitaris catalans implicats en la salut pública a Catalunya ens hem unit i 

hem emès un comunicat conjunt per mostrar el nostre suport al Govern de Catalunya 

per tal que faci possible la ubicació de la futura Agència Estatal de Salut Pública 

(AESAP) al nostre país. 

El comunicat incideix en què “Catalunya ha tingut sempre una llarga 

tradició i un paper molt actiu en el desenvolupament de les estruc-

tures sanitàries”. De la mateixa manera, “és un referent en l’àmbit 

acadèmic i de recerca, i capdavantera en matèria de salut pública, 

amb el desenvolupament de projectes de recerca i de cooperació 

internacional i d’activitats docents de gran qualitat i nivell”.

El comunicat repassa molts dels motius pels quals Catalunya té totes 

les condicions necessàries per acollir la futura Agència Estatal de Salut 

Pública (AESAP) i per aquestes raons, com a institucions col·legials 

professionals implicades en la salut pública i en la salut de tothom i 

reconeixent la importància cabdal i estratègica de l’AESAP, donem tot el 

nostre suport al Govern de Catalunya per tal que faci possible la ubicació 

de la futura agència a Catalunya.
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El DIFT més solidari
urant els mesos de setembre i octubre, les diverses seccions territorials 

del Col·legi van celebrar el DIFT (Dia de la Fisioteràpia) amb una acti-

vitat unificada a tot el territori, una cursa d’orientació que consistia en trobar 

unes balises amagades i respondre preguntes sobre fisioteràpia. L’objectiu 

d’aquesta activitat era triple: d’una banda, trobar-nos amb companys i col·legues 

de professió; de l’altra, donar a conèixer la nostra professió entre la ciutadania i, 

tercer, i com ja és habitual, oferir els ingressos recaptats amb les inscripcions al DiFT 

a diverses entitats i associacions solidàries d’arreu del territori que ajuden a millorar la vida 

de moltes persones. Us informem que gràcies a les vostres inscripcions hem recaptat més 

de 3.000 euros, dels quals, a dia d’avui, ja hem fet entrega de 760 € a l’Associació contra el 

Càncer a Lleida (Secció Territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran) i de 775 € a l’associació EMPARA, 

associació d’Esclerosi Múltiple d’Osona (Secció Territorial de la Catalunya Central).

Un cop més volem agrair enormement a les diferents seccions territorials del Col·legi la 

seva predisposició i ajuda en l’organització de l’activitat.

D

Quarta dosi per a fisioterapeutes. 
Campanya de vacunació
 

ada any el Departament de Salut promou la campanya de vacunació contra la grip 

entre la població general i especialment entre el personal sanitari. Enguany, la vacuna 

antigripal i la de la quarta dosi de record de la vacuna contra la COVID-19 s’administren 

a la vegada amb l’objectiu de disminuir al màxim la incidència dels virus en els grups de 

risc i disminuir la gravetat de la malaltia en cas de contreure-la. 

És molt important que el personal sanitari, les persones majors de 60 anys, dones emba-

rassades, persones amb malalties cròniques o convivents amb persones considerades de 

risc, es vacunin contra la grip i amb la dosi de record de la vacuna contra la COVID-19. La 

dosi de reforç de la vacuna de la covid ajuda a mantenir el mur d’immunitat i redueix el 

nombre de casos greus, hospitalitzacions i morts. El nostre col·lectiu té una importància 

cabdal en la reducció de la incidència de casos i l’impacte que aquesta situació complicada 

pugui arribi a tenir sobre la població i sobre el sistema sanitari i els seus professionals. Per 

aquest motiu us informem que, com a personal sanitari que som, tots aquells i aquelles 

fisioterapeutes que encara no heu sol·licitat cita amb el vostre centre d’atenció primària 

de referència, ja ho podeu fer i rebre la quarta dosi de la vacuna contra la COVID-19. 

Des del Departament de Salut s’insisteix en la necessitat que el personal sanitari es vacuni 

i sigui exemple per a la població general i així estar preparats davant possibles rebrots que 

puguin aparèixer. De la mateixa manera, des del CFC volem insistir en què vacunar-se és 

important, ajuda a protegir-nos millor individualment i col·lectivament.

Pots demanar la teva cita 
per tres vies: 
  A través de la platafor-
ma “La meva salut”
  Al web http://citasalut.
gencat.cat

  Directament al vostre 
CAP

El dia de la cita, recordeu 
portar la targeta sanitària 
i un document acreditatiu 
que us identifiqui com 
a professionals sanitaris 
(carnet col·legial, certificat 
de col·legiació, contracte 
laboral, etc.). 

Si tens qualsevol dubte, a 
la pàgina web del Depar-
tament de Salut tens tota 
la informació necessària 
per fer el tràmit i/o re-
soldre els dubtes que et 
puguin sorgir. 

C
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FISIOTERÀPIA 
EN ATENCIÓ 
PRIMÀRIA
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OBJECTIUS
Les tasques inclouen la promoció de la salut, prevenció, investigació, docència 

i rehabilitació per tractar malalties com lumbàlgies, artrosi, desviacions de 

columna, problemes respiratoris, esquinços...

També el tractament de patologies traumatològiques, atès que una gran 

càrrega de les lesions traumàtiques amb tractament quirúrgic o conservador 

s’acaben tractant en fase ambulatòria.

TRACTAMENTS
Diferents tècniques com els tractaments de teràpia manual i exercici terapèutic, 

realitzat pel pacient i supervisat pel fisioterapeuta, i altres com l’electroteràpia, 

la fototeràpia i la crioteràpia.

Té gran importància educar el pacient perquè s’impliqui en la cura de la seva salut.

A més, es fomenta que el pacient realitzi, al seu domicili, pautes i exercicis tera-

pèutics com a part del tractament o una vegada hagi conclòs.

ON ES FA
Als centres d’atenció primària i al domicili.

Dona resposta a les necessitats i als problemes de salut de la 
comunitat, oferint suport i complementant el treball de l’equip 
d’atenció primària (metges de capçalera, pediatres, infermers 
i assistents socials). Per això, la presència de fisioterapeutes al 
sistema català de salut és una demanda històrica perquè contribueix 
decisivament a la millora de la salut de la població.
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QUI ÉS QUI?

QUI SOC? 
Soc l’Anna Santamaria Nivela, nascuda l’any 94 i de Barcelona de tota la vida. 

De ben petita els hi van explicar als meus pares que havia nascut amb els “peus 

cap endins” i que necessitava unes botes unides per un ferro per desrotar-los i 

molts i molts massatges als peus. Jo no sé quina influència va tenir aquest fet 

en mi, però cap als 14 anys tenia clar que volia ser fisioterapeuta. Tot i que no 

sabia què feia exactament una fisioterapeuta, ja em començava a interessar la 

idea d’ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones.

Durant la carrera no acabava de trobar el meu lloc, fins que se’m van obrir les 

portes del món de la pediatria. L’any 2016, després d’haver-me graduat, vaig fer 

pràctiques voluntàries en un centre de fisioteràpia pediàtrica i vaig veure que era 

molt més complex del que m’imaginava i vaig decidir fer el Màster de Pediatria.

Després d’uns quants anys, notava que em faltaven certes eines per abordar tot el 

que implica el desenvolupament global d’un infant i vaig decidir fer el Màster de 

Psicomotricitat Educativa i Terapèutica, que em va facilitar tenir una mirada més 

completa cap a l’infant i la seva família i adquirir estratègies per acompanyar-los.

Anna 
Santamaria
FISIOTERAPEUTA, 
COORDINADORA I MEMBRE 
DEL GRUP DE TREBALL DE 
FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ 
PRECOÇ DEL COL·LEGI 
DE FISIOTERAPEUTES DE 
CATALUNYA



QUÈ FAIG?
Actualment estic treballant en un CDIAP com a fisioterapeuta 

pediàtrica i psicomotricista. Els CDIAP (Centre de Desenvo-

lupament Infantil i Atenció Precoç) són organismes públics o 

concertats que atenen els infants de 0 a 6 anys que presenten 

algun trastorn en el desenvolupament o es troben en situació 

de risc de patir-lo.

De vegades se’m fa complicat explicar què faig exactament com 

a fisioterapeuta pediàtrica perquè el que fem a la sala majoritària-

ment és jugar. Jugar amb el nen i amb la família. Per als infants jugar 

és la manera natural d’expressar-se, de créixer i d’entendre el món. A 

través del joc tractem d’estimular i afavorir les capacitats pròpies de cada 

nen, amb molt amor i paciència, però també amb fermesa i rigor.

L’any que ve començaré a impartir un seminari a la UIC sobre la confecció d’adap-

tacions posturals. Serà la meva primera experiència dins del camp de la docència 

i estic molt il·lusionada. Penso que és una bona oportunitat per transmetre i com-

partir la meva experiència professional, doncs és una matèria molt pràctica i útil 

que aplico en el dia a dia amb les famílies. 

Des de fa uns mesos, juntament amb la Clara García, tinc la sort de coordinar i 

formar part del Grup de Treball de Fisioteràpia en Atenció Precoç del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya. Des d’aquest Grup de Treball tenim la intenció de 

donar més reconeixement a la fisioteràpia en l’atenció precoç, aportant l’experiència 

i la visió clínica dels diferents professionals, crear una xarxa entre els fisioterapeu-

tes de l’atenció precoç, la promoció de formació específica i de qualitat, així com 

projectes de prevenció i divulgació, entre d’altres coses.

QUÈ VULL FER?
M’agradaria poder posar en valor la tasca que es fa des de l’atenció precoç i posar 

de manifest la situació actual, en què la demanda del servei ha augmentat molt, 

però no el personal ni els recursos econòmics, i això fa que hi hagi llargues llistes 

d’espera i altes precipitades que fan que no puguem oferir una atenció precoç 

real i de qualitat malgrat la gran dedicació i esforç que hi posem els professionals.

Penso que soc molt afortunada de poder-me dedicar al que m’agrada i m’apas-

siona. M’encantaria seguir oferint a les famílies i als seus infants la meva entrega 

i el meu coneixement i acompanyament i, a la vegada, continuar aprenent de 

tot el que m’aporten. També pretenc seguir formant-me, aprendre dels altres 

companys de professió i altres disciplines, compartir coneixement i la passió per 

aquesta magnífica professió. 
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“LA DEMANDA 
DE SERVEI 
D’ATENCIÓ 
PRECOÇ HA 
CRESCUT MOLT”



GIRONA

LLEIDA

TERRES DE 
L’EBRE

BARCELONA
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FORMACIÓ

FORMACIÓ DEL COL·LEGI 2022

TARRAGONA

VALLÈS 
OCCIDENTAL

LLEIDA

14/01/2023 
Exercici terapèutic i reeducació del 
patró neuromotor en les alteracions del 
moviment en pacients amb trastorns 
musculoesquelètics de columna 
Alexandra Alonso 

25/02/2023 
Fisioteràpia manual instrumental. 
Tècnica de ganxos 
Luis Llurda 

17/03/2023 
Disseny de cerques eficients per a una 
revisió bibliogràfica i organització dels 
resultats amb Zotero 
UdL - Laura Jové 

TARRAGONA 

21/01/2023 
Valoració i tractament en 
fisioteràpia del pacient 
vertiginós i inestable en 
la 3a edat 
Javier Fernandez Comissió 
Vestibular 

CATALUNYA CENTRAL 

21/01/2023 
Curs de reeducació 
vestibular 
Comissió Vestibular 

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

BARCELONA 

14/01/2023 
Fisioteràpia respiratòria en pediatria. Mòdul II: 
Avançat 
Marta Sabaté - Comissió Respiratori 

21/01/2023 
II Matinal d’Osteopatia 
Comissió Osteopatia 

03/02/2023 
Introducció a la moxibustió japonesa 
Comissió Acupuntura 

17/02/2023 
Fisioteràpia obstètrica, embaràs i part. 
Preparació a la maternitat 
Comissió Sòl Pelvià 

25/02/2023 
X Matinal d’Acupuntura 
Comissió Acupuntura 

17/03/2023 
Bases del raonament clínic en el dolor 
musculoesquelètic (semipresencial) 
4DHealth 

VALLÈS OCCIDENTAL 

03/02/2023 
Facilitació neuromuscular i 
propiocepció 
Carlos Villarón 

TERRES DE L’EBRE

04/02/2023 
Noves aplicacions de la diatèrmia en els 
tractaments de fisioteràpia 
Anna Abelló - Comissió Sòl Pelvià 

04/02/2023 
Ús de la diatèrmia en les disfuncions del sòl 
pelvià 
Anna Abelló - Comissió Sòl Pelvià 

11/03/2023 
Fisioteràpia respiratòria bàsica: tècniques de 
drenatge de secrecions no instrumentals 
Marta Sabaté - Comissió Respiratori 

11/03/2023 
Tècniques ventilatòries 
Marta Sabaté - Comissió Respiratori 

EN LÍNIA

04/02/2023 
I Matinal d’Activitat Física Terapèutica 
Comissió NME
 
16/02/2023 
Conferència. Publicació d’articles a revistes 
científiques 
Javier Jerez

GIRONA 

11/03/2023 
Tractament de fisioteràpia per al dolor en el 
pacient amputat mitjançant tècniques basades 
en la neurona mirall 
Luz Varela - Comissió Neurologia

18/03/2023 
Neurofisioteràpia de l’ictus 
Inés Garcia - Comissió Neurologia
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SCBF

XVI CONGRÉS 
DE LA SOCIETAT 
CATALANO-
BALEAR DE 
FISIOTERÀPIA

a primera taula va estar centrada en la fisioteràpia respiratòria. Els nostres 

ponents van donar una visió al treball que es realitza en aquest àmbit oferint 

els nous avenços. Tot seguit va arribar la corresponent pausa-cafè i la defensa dels 

pòsters, moment en el qual vam aprofitar per retrobar-nos i xerrar. El pacient on-

cològic pediàtric va ser la temàtica de la segona taula i vam poder gaudir de com 

es treballa a nivell pediàtric amb aquests pacients. La tercera va estar dedicada al 

sòl pelvià, enfocada al dolor crònic i les seves disfuncions així com a la  sexologia. 

Una temàtica que està en boca de tothom i molt demandada pel nostre col·lectiu. 

I per culminar el Congrés va esdevenir una taula basada en l’esport, en la qual 

vam poder gaudir de dues ponències basades en l’entrenament isoinercial i en la 

neuromodulació en la readaptació esportiva a la competició. 

Com ja és costum es va concloure el Congrés amb la presentació de les comuni-

cacions lliures i l’entrega de premis. Us presentem els protagonistes del Congrés: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!

Un any més, el dia 19 de novembre vam gaudir del nostre gran 
esperat Congrés. Tan esperat i per fi en forma presencial, en el 
qual es van reunir professionals dels diferents àmbits de la nostra 
professió. Com sempre amb els valors que caracteritzen la nostra 
Societat, amb l’objectiu principal de fer visible i apostar per 
una fisioteràpia des de la ciència, la recerca i el rigor mitjançant 
la docència assequible per a tothom amb la màxima llibertat i 
independència científica. 

L
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TAULA III

Moderadora: Dra. Inés Ramírez
Doctora en Fisioteràpia i Màster en Fisioteràpia i 

evidencia científica (UIC). Osteòpata i llicencia-

da en Psicologia (UOC). Professora associada 

al Grau de Fisioteràpia de la FCS Blanquerna, Universitat 

Ramon Llull. Fundadora, codirectora i fisioterapeuta del 

Centre de Reeducació uroginecològica, RAPbarcelona.

Sra. Stephanie Kauffmann. Graduada en Fisio-

teràpia per la Facultat de Ciències de la Salut 

Blanquerna. Màster Universitari en Fisioteràpia 

i Evidència Científica per la UIC. Fundadora i 

codirectora del centre de fisioteràpia RAPbarcelona SL i 

coordinadora Departament de fisioteràpia de sòl pelvià de 

Women’s. Professora col·laboradora en el Grau de Fisio-

teràpia (UIC). Títol: “Sòl pelvià i dolor crònic”

Sra. Laia Blanco. Graduada en Fisioteràpia (FCS 

Blanquerna). Màster Universitari en Fisioteràpia i 

Evidència Científica (UIC). Fundadora de RAPbar-

celona. Professora de grau, màsters i postgraus 

a la UIC, FCS Blanquerna, U-Vic UCC i Institut Guttmann. 

Membre de l’equip d’investigació de RAPbarcelona. 

Títol: “Sexologia en les disfuncions del sòl pelvià”

TAULA IV

Moderador: Sr. Fidel Sust
Fisioterapeuta i readaptador especialitzat en 

l’esport. Centre d’Alt Rendiment Sant Cugat 

(CAR).

Sr. Jordi Pumarola Peris. Preparador físic i 

fisioterapeuta de Global Performance Teach. 

Especialitzat en els processos de retorn a la 

competició (RTP) amb l’ús de les tecnologies 

isoinercials. Doctorand a la Universitat Blanquerna-Ra-

mon Llull.

Títol: “Aplicació de la tecnologia isoinercial en el procés 

de retorn a la competició en els esports d’equip”

Sr. Gerard Berenguer Villarreal. Fisioterapeuta 

especialitzat en esport i osteòpata. Forma-

dor oficial d’EPI Advanced i Neuromodulació 

Funcional del Dolor. Expert en ecografia i 

fisioteràpia invasiva. Ponent en diversos congressos na-

cionals i internacionals.

Títol: “Fisioteràpia en pacients de Cross Training”

TAULA II

Moderador: Sr. Ignacio Hervás Jiménez
Fisioterapeuta. Investigador de l Universitat 

Rovira i Virgili i AECC.

Sr. Denys Santamaria Van Oudheusden. Fi-

sioterapeuta pediàtric a l’Hospital Universitari 

Vall d’Hebron. Docent al Grau de Fisioteràpia 

de la UAB i l’EUG, al Màster de Fisioteràpia 

Pediàtrica de l’EUG i a l’expert Universitari en Fisioterà-

pia Oncològica de Blanquerna. Membre de la Comissió 

de Fisioteràpia Oncològica i Cures Pal·liatives del CFC.

Títol: “Entrenament HIIT en el pacient oncològic pediàtric”

Sra. Ana Belen Bautista Girona. Psicòloga 

General Sanitària, especialista en Psicoon-

cologia i Cures pal·liatives. Psicooncòloga i 

psicòloga de cures pal·liatives pediàtriques de 

la Fundación Enriqueta Villavecchia i membre de l’equip 

de Cures Pal·liatives Pediàtriques de l’Hospital Sant Pau.  

Títol: “Atenció psicològica en el pacient oncològic pe-

diàtric”

TAULA I

Moderadora: Dra. Victoria Alcaraz
Fisioterapeuta experta en respiratori, investiga-

dora postdoctoral del Instituto de Salud Global 

de Barcelona (ISGlobal) i docent de la Facultat 

de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull. 

Sr. Bernat Planas. Fisioterapeuta respiratori 

de la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital 

Universitari Vall d’Hebron. Professor associat de 

la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Títol: “Fisioteràpia en el pacient amb ECMO”

Sr. Adrián Martín. Fís MSc. Fisioterapeuta en 

UCI Ribera Povisa (Vigo). Professor associat 

a la Universitat de Vigo. Membre/Cofundador 

FisioCRITIC (Sociedad Galega de Fisioterapia 

SOGAFI).  

Títol: “L’ecografia en el malalt crític”




