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OPINIÓ

l primer noticiari de l’any 2023 ens presenta una novetat que considerem molt 

rellevant. La Guia clínica de fisioteràpia per al maneig de la covid persistent, 

que ha tingut una àmplia repercussió a la premsa, és la primera guia de l’estat 

que explica com oferir el millor tractament de fisioteràpia per a la covid persistent 

d’acord amb la millor evidència científica actual. Serà una guia de referència i 

forma part d’un projecte molt més ampli i extens que inclourà una formació per 

tal que els centres de fisioteràpia puguin oferir el millor tractament possible a les 

persones afectades d’aquesta patologia reconeguda per l’OMS. 

A més, des del Col·legi s’organitzaran grups pilot que ens permetran monitorit-

zar i aconseguir dades davant d’aquesta patologia vírica i qui sap si ho podrem 

extrapolar a d’altres patologies víriques. Finalment, amb el suport del Col·lectiu 

d’Afectades i afectats persistents per la COVID-19, farem divulgació en aquells 

centres on es realitzi aquest tractament específic. És una fórmula semblant a la 

que vam utilitzar per a la campanya de Salut Escolar. Tothom hi guanya: afectades, 

fisioterapeutes i la professió en general, que es fa veure, un cop més,  donant res-

posta a les necessitats de la nostra societat. Aprofito aquestes ratlles per felicitar 

les autores i autors de la guia, encapçalats pel Dr. Jordi Vilaró, que han fet un 

magnífic treball que, de ben segur, serà de referència per a professionals i pacients. 

També hi trobareu una mostra de l’àmplia activitat institucional que duem a terme, 

convençuts que hem de fer-nos més presents allà on es prenen les decisions. 

Estem parlant amb direccions generals, conselleria, grups parlamentaris… amb 

l’objectiu que les justes reivindicacions de la fisioteràpia siguin escoltades i per 

aconseguir una major presència a la Pública, en la qual, durant tant temps, la 

nostra professió ha estat menystinguda. La incorporació de 366 fisioterapeutes 

a primària és un primer pas, però del tot insuficient. N’han de venir molts més a 

primària, hospitalària, especialitzada, centres geriàtrics, escoles, centres d’educació 

especial… no defallirem i seguirem fent-nos pesats fins aconseguir-ho.

Finalment, esperem veure-us a la X Jornada de Fisioteràpia en Geriatria, que en 

aquesta ocasió se celebrarà a La Llotja de Lleida, el proper 24 de març. Veniu a 

Lleida, gaudiu de la capital més desconeguda de Catalunya i deixeu-vos sorprendre. 

Serà una excel·lent jornada amb un altíssim nivell científic i que inclou l’esmorzar i 

el dinar per poder aprofitar al màxim els espais per compartir i retrobar-nos entre 

les companyes i companys. Hem adaptat els horaris de la Jornada per facilitar 

que tothom hi pugui arribar a temps. Us hi esperem!

E

EL 2023 COMENÇA AMB UNA AGENDA 
PLENA D’ACTIVITATS

Ramon Aiguadé
Degà del Col·legi 
de Fisioterapeutes 
de Catalunya
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ACTUALITAT

www.freepik.es

“GUIA CLÍNICA 
DE FISIOTERÀPIA 
PER AL MANEIG 
DE LA COVID 
PERSISTENT”

PRESENTEM LA



La pandèmia sanitària causada per la COVID-19 i els símptomes 
persistents que aquesta afecció va ocasionar ens va agafar totalment 
desprevinguts. Era una malaltia desconeguda que no sabíem ben 
bé com tractar i desconeixíem les complicacions que podia generar, 
sobretot a llarg termini. Ara sabem que entre el 10 % i el 15 % de les 
persones que es contagien de COVID-19, independentment del grau 
d’afectació, pateix covid persistent, que és una malaltia que afecta 
persones que s’han recuperat de la covid, però que encara tenen 
efectes derivats de la infecció o que presenten símptomes durant molt 
més temps del què seria d’esperar com malestar general, dispnea, 
dolor muscular, fatiga, símptomes neurològics, alteracions digestives, 
problemes de memòria, de concentració, insomni, manca d’olfacte i de 
gust, etc.

n moltes d’aquestes manifestacions de la covid persistent, la fisioteràpia ha 

esdevingut una gran aliada atès que pot ajudar, entre d’altres, a recuperar la 

mobilitat, la força i a millorar la respiració. Amb aquest objectiu, des del CFC s’ha 

incentivat l’elaboració de la Guia clínica de fisioteràpia per al maneig de la covid 

persistent, una guia que recull la millor evidència científica actual en el maneig de 

la covid persistent i que aporta un seguit de recursos pràctics que pretenen donar 

resposta, des de la fisioteràpia, a les seves manifestacions i símptomes. La guia 

es fonamenta en la literatura actual considerant la fisiopatologia de la malaltia i 

els símptomes persistents que genera, així com en el coneixement dels aspectes 

essencials de l’avaluació i les estratègies de maneig dels símptomes persistents 

mitjançant la fisioteràpia.

Aquesta guia serà material de suport i el nexe al voltant de la qual ha de girar el 

Curs per al maneig de la covid persistent, que es va iniciar el 13 de febrer al Cam-

pus virtual de CFC. L’objectiu d’aquest curs en línia és conèixer els mecanismes 

fisiopatològics de la covid persistent, aprendre les avaluacions més adequades 

per valorar els seus efectes, dissenyar i aplicar programes d’intervenció per el seu 

tractament i adquirir els coneixements teòrics i pràctics per a un abordatge integral.

Els col·legiats i col·legiades que superin aquest curs podran comptar amb un cer-

tificat del CFC així com amb un distintiu que els acreditarà com a centre/consulta 

en la qual es tracta la covid persistent amb la millor evidència científica actual.

 D’altra banda, us informem que tant el curs com la guia compten amb el suport 

del Col·lectiu d’Afectades i afectats persistents per la COVID-19, una plataforma 

que demana que hi hagi uns protocols adequats per assistir a les persones que 

presenten símptomes persistents. En aquest sentit, i com que sabem que la fi-

sioteràpia és clau per a la millora de molts dels símptomes que presenta la covid 

persistent, el Col·legi subvencionarà un programa pilot de tractaments gratuïts per 

a pacients afectats per aquesta patologia. 

5

EEL COL·LEGI HA 
ORGANITZAT UN 

CURS QUE ES 
POT SEGUIR AL 

CAMPUS VIRTUAL

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/comunicacio/noticies/guia-clinica-fisioterapia-per-maneig-covid-persistent.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/comunicacio/noticies/guia-clinica-fisioterapia-per-maneig-covid-persistent.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/formacio/cursos/2023/2/fisioterapia-per-maneig-covid-persistent
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ACTUALITAT

LA GUIA 
ALS MITJANS
La presentació de la “Guia clínica de fisioteràpia 
per al maneig de la covid persistent” ha captat 
l’atenció dels mitjans de comunicació. Hem 
aconseguit sortir en mitjans de comunicació 
com La Vanguardia, Diari de Girona, El Punt 
Avui, Rac 1, COPE, Catalunya Ràdio, cosa que 
ens ajuda a prestigiar i donar visibilitat a la 
professió.
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ÉS BÀSIC QUE 
LA CIUTADANIA 
PUGUI CONÈIXER 
LA GUIA I 
ENTENDRE COM ES 
POT ABORDAR LA 
COVID PERSISTENT
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ACTUALITAT

REFORMA 
DE L’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA I 
COMUNITÀRIA

EL PROTAGONISME DE 
LA FISIOTERÀPIA EN LA

El passat mes de desembre es va celebrar al 
Palau Robert de Barcelona l’Ateneu Crític, en 
el qual hi va participar el conseller de Salut, 
Manel Balcells, juntament amb el degà del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, 
Ramon Aiguadé; la degana del Consell 
de Col·legis d’Infermeria, Glòria Jodar, i 
l’especialista de benestar emocional del 
CAP d’Arbúcies i Sant Hilari Sacalm, Susanna 
Roca.

www.freepik.es
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l Departament de Salut de la Generalitat ha posat en marxa, des de 

fa alguns mesos, una reforma de l’atenció primària i comunitària, 

que es desenvoluparà a fons durant el 2023. Aquesta reforma implica, 

entre d’altres coses, la incorporació de nous perfils professionals, com 

ara fisioterapeutes, nutricionistes o referents de benestar emocional, 

al costat dels ja existents: metges/metgesses de família i infermers/

infermeres. 

Els quatre protagonistes van analitzar la importància de l’atenció 

primària dins del sistema integral de salut del país, els nous professionals 

que es volen incorporar als equips d’atenció primària, la visió comunitària 

de la salut, el paper de la infermeria en aquest nou pla de govern, l’impac-

te sobre la ciutadania que pot causar la incorporació de fisioterapeutes o 

nutricionistes a l’atenció primària, el benestar emocional, el nostre model 

sanitari i la reforma de l’atenció primària, en línies generals.

EL CANVI DE MODEL A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
El debat el va obrir el conseller Balcells remarcant la importància de l’aten-

ció primària. “És l’eix vertebrador del sistema sanitari. La prevenció i la 

promoció de la salut es fan a la primària; és allà on es produeix l’atenció 

en primera línia als ciutadans i a les ciutadanes. És allà on es pot fer el 

seguiment del pacient, on es té el coneixement a fons de les vicissituds 

del pacient al llarg de la seva vida, sobretot de les patologies cròniques. 

És a la primària on es pot incidir més en els aspectes de promoció de la 

salut, de prevenció de malalties, de salut comunitària. Els professionals 

de la primària són els que, en realitat, coneixen cada pacient”, explica.

En termes de fisioteràpia, la incorporació dels professionals al sistema 

de salut és de vital importància. El degà Aiguadé va recordar que 

“els fisioterapeutes ja hi érem a l’atenció primària, però érem allà com 

podríem haver estat en qualsevol altre lloc. L’avantatge principal que tindrem ara, 

amb aquesta reforma, serà la integració del fisioterapeuta interactuant amb els 

equips ja existents. És molt interessant que el sistema pugui incorporar pautes 

nutricionals i pautes d’activitat física amb pautes de salut general, que poden fer 

millorar l’adherència d’aquestes persones al seu tractament”. 

“En el seu nou rol, els fisioterapeutes estaran plenament integrats en l’equip de 

primària, treballaran juntament amb infermeres, metges, etc. La fisioteràpia és una 

professió que actua en totes les edats i que, per tant, pot ser útil en qualsevol de 

les etapes de la vida de la ciutadania”, explica Ramon Aiguadé, degà del Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya.

Els avantatges de tenir fisioterapeutes incorporats a l’equip permet “realitzar un 

tipus de treball més grupal, més de prevenció, més de promoció de la salut, com 

passa ara que en alguna escola es detecta que hi ha determinats hàbits de vida que 

afavoreixen problemes d’esquena, i juntament amb tot l’equip d’atenció primària 

els hi podem donar unes pautes. El fisioterapeuta és el professional referent del 

moviment, de l’activitat física, en l’àmbit de la salut”.

E

“LA 
FISIOTERÀPIA ÉS 
UNA PROFESSIÓ 
QUE ACTUA 
EN TOTES LES 
EDATS I QUE 
POT SER ÚTIL EN 
QUALSEVOL DE 
LES ETAPES DE 
LA VIDA”
Ramon Aiguadé

1

2

3
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Finalment, Ramon Aiguadé va recordar que aquesta mesura té tam-

bé “un impacte econòmic molt important, en forma de disminució 

de la ingesta de medicaments per part de la ciutadania”, afegeix.

APOSTA PER UNA ATENCIÓ MÉS INTERDISCIPLINÀRIA
“Hem d’incorporar a la primària nous professionals: fisiotera-

peutes, dietistes, higienistes, referents de benestar emocional… 

que donen una altra visió a aquesta atenció comunitària. Cada 

vegada més hem de fer una atenció sociosanitària més interdis-

ciplinària. La salut té més a veure amb les desigualtats socials 

que no pas amb el fet de tenir una malaltia concreta. Hem de 

trencar amb l’esquema clàssic del metge i la infermera, que està 

bé que hi siguin i són importants, però també ho són, per posar un nou 

exemple, els administratius sanitaris, que han de treure feina burocràtica 

al personal assistencial. Els nous rols han d’encaixar amb els equips que ja 

hi ha al CAP. Preveiem que sigui un èxit; no pot ser de cap més manera. A 

més de veure un malalt, diagnosticar-li un tractament… també hem de fer 

promoció i prevenció en els casos d’alimentació saludable, d’activitat 

física saludable, recomanacions cap a proves complementàries, nous 

especialistes, etc.”, apunta el conseller.

La degana del Consell de Col·legis d’Infermeria va puntualitzar di-

verses qüestions. “Tant la infermera com el metge de família han 

tingut un paral·lelisme dins de l’atenció primària. No se’ls ha valorat 

prou en un model sanitari molt hospitalocèntric i molt basat en la 

malaltia més que no pas en l’absència de malaltia. El model centrat 

en la família i en la comunitat continua sent vigent, però potser 

no hem estat capaços d’organitzar-nos tenint en compte les persones, 

que és fàcil de dir en el discurs i difícil d’aplicar. Una infermera, amb un grau i dos 

anys d’especialitat, el que fa realment és planificar cures —la cura és invisible, en 

general—; acompanyem al llarg de totes les etapes de la vida les persones que 

estem atenent, com a referents, perquè les tenim assignades. Tenim la responsa-

bilitat de compartir amb la població aquest pla terapèutic que, al llarg de tota la 

vida, necessitarà intervencions d’altres professionals”, diu Glòria Jodar.

Susanna Roca, referent de benestar emocional al CAP d’Arbúcies i Sant Hilari, es 

va sumar a les idees del degà perquè “en el meu dia a dia al CAP, trobo persones 

que, més enllà d’un diagnòstic, el que necessiten és un espai d’escolta, algú que 

les entengui, i això ho podem fer des d’aquesta visió, com deia el conseller, més 

holística de la salut. No és tant discutir qui fa què, sinó de complementar, de fer 

un treball integral de la salut. Els professionals que tenim una especialització, en 

el meu cas salut mental, hi podem aportar molt”, puntualitza.

La reforma del pla d’atenció primària suposarà molts canvis en un futur no gaire 

llunyà, i un d’ells pot ser el consum generalitzat de fàrmacs. Sobre això, n’ha vol-

gut parlar el degà Ramon Aiguadé: “Sabem científicament que l’activitat física 

terapèutica, és a dir, feta per fisioterapeutes, és un medicament boníssim i que és 

econòmic, perquè a la llarga acaba costant menys diners que la mateixa medicació 

“LA FISIOTERÀPIA 
ÉS UN 

MEDICAMENT 
BONÍSSIM I 

ECONÒMIC”
Ramon Aiguadé

4

5

6

Fotos: Iván Giménez
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farmacèutica i, sobretot, és millor per a les persones. Ens faltaria un pas més, que 

és l’accés directe. Estaria bé que, a La Meva Salut, el ciutadà també pogués dema-

nar hora al fisioterapeuta. Perquè el 50 % de les patologies que atenen els metges 

de família tenen a veure amb el dolor i, específicament, amb patologies com la 

lumbàlgia, les cervicàlgies, els dolors d’espatlla i de genoll. Els fisioterapeutes que 

tenim avui en dia estan perfectament preparats per poder fer una primera atenció 

i derivar, si cal, el pacient cap al metge de família o l’especialista”.

El conseller Balcells, per la seva banda, conclou que la unió entre els diferents equips 

és la base per la qual s’ha de començar a construir el futur. “Hem de trencar moltes 

fronteres: la que separa l’hospital i l’assistència primària, pel que fa a l’atenció espe-

cialitzada; la que hi ha entre l’atenció primària i la comunitat, i la que hi ha entre la 

primària i l’atenció sociosanitària i social. Tot ha de ser molt més permeable, que hi 

hagi una atenció més coordinada, en una visió més holística, més global, on té un 

paper el benestar emocional, on tenen un paper les actuacions que es puguin fer 

des de l’escola, des dels centres cívics, des de diversos espais d’àmbit comunitari, 

i on la persona acabi essent en el centre de l’atenció”, finalitza.

1   Ramon Aiguadé
2   Conseller Manel Balcells i 

Susanna Roca
3   Participants al debat
4   El moderador Roger Palà i els 4 

participants al debat
5   Conseller Manel Balcells
6   Ramon Aiguadé i Glòria Jodar
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questa Jornada va estar organitzada pel Parc Sanitari 

Pere Virgili, l’Institut de Recerca Vall d’Hebron i Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya, i va comptar amb el suport 

de la Direcció Estratègica d’Atenció Primària del Departament 

de Salut i de l’Institut Català de la Salut.

L’acte va començar amb la inauguració de la jornada a càrrec de 

Gemma Craywinckel, gerent del Parc Sanitari Pere Virgili; Ricard 

Riel, gerent de l’ICS Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona; Belén 

Enfedaque, metgessa adjunta a la Direcció Estratègica d’Atenció Primària 

i Comunitària, i el nostre degà, Ramon Aiguadé, que va voler destacar l’im-

portant nou rol que adquireix la figura del fisioterapeuta, el qual assolirà  una 

plena integració a l’atenció primària gràcies a la interacció amb altres professionals 

El passat 31 de gener, va tenir lloc la 
presentació del programa +ÀGIL, un 
treball integrat en atenció primària 
que vol connectar diferents 
recursos de salut amb recursos 
comunitaris per millorar la funció 
física i retardar la discapacitat en 
persones grans, i que té, com a element 
central, un treball de fisioteràpia grupal 
en atenció primària.

A

CELEBREM UNA 
JORNADA CENTRADA 
EN EL PROJECTE 
+ÀGIL BCN 

UN PROGRAMA 
PER INTRODUIR LA 
NOVA FIGURA DEL 
FISIOTERAPEUTA 
A L’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA
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sanitaris, fet que revertirà en una millora de la salut dels nostres conciutadans i un 

alliberament de les llistes d’espera. Tot i això, va voler remarcar que la fisioteràpia 

no es pot quedar només aquí, que des del CFC treballarem per assolir l’accés di-

recte al fisioterapeuta, que estem segurs que la població ens demandarà perquè 

se n’adonarà que som importants en totes les etapes de la vida i podem tractar 

moltes de les patologies que s’hi associen.

A continuació va tenir lloc la primer ponència El projecte +ÀGIL BCN – premisses per 

a la implementació, a càrrec de la mateixa Belén Enfedaque i Marco Inzitari, metge 

especialista en geriatria, doctor en Medicina i actual director d’Atenció Integrada i 

Recerca del Parc Sanitari Pere Virgili, en la qual van descriure el model, la metodo-

logia d’implementació i el funcionament del programa +ÀGIL en vistes que pugui 

ser d’utilitat per a la  incorporació de la figura del fisioterapeuta a l’atenció primària.

Tot seguit, Laura Mónica Pérez, metgessa especialista en geriatria i cap clínica de 

Geriatria Ambulatòria i Domiciliària del Parc Sanitari Pere Virgili, juntament amb 

Sònia Baró,  metgessa especialista en atenció primària i comunitària, i investiga-

dora principal del projecte d’implementació del programa +ÀGIL BCN a l’atenció 

primària, van presentar la ponència Descripció del programa i resultats principals, 

en la qual ens van explicar com funcionava el programa i quin ha estat el resultat 

de la seva implementació al CAP Bordeta-Magòria, i posteriorment als CAP Larrard, 

Barceloneta i Vila-Olímpica de Barcelona. 

A continuació, Luis Soto, vicetresorer del CFC i fisio-

terapeuta del Parc Sanitari Pere Virgili amb dedicació 

al programa +ÀGIL, ens va parlar de la importància 

del Rol del fisioterapeuta en aquest projecte, fent 

incís en la cabdal importància d’aquesta nova figura 

en el tractament de la discapacitat en persones grans 

fràgils gràcies a l’exercici físic terapèutic i promoció 

de l’activitat física.

L’última ponència de la jornada va ser a càrrec de 

Francisco Díaz, metge especialista en medicina fami-

liar i comunitària i director del CAP Bordeta-Magòria 

de Barcelona, que ens va parlar de La integració 

en l’atenció primària del programa +ÀGIL, i com aconsegueix connectar 

diferents recursos de salut amb recursos comunitaris per millorar la 

funció física i retardar la discapacitat en persones grans.

Gràcies a totes les comunicacions presentades a la jornada, es va 

poder explicar i deixar palès que programa +ÀGIL BCN és una 

experiència de gestió i implementació que pot inspirar i ajudar 

l’atenció primària de Catalunya a introduir, de forma efectiva i 

eficient, la nova figura de fisioterapeuta. 

L’ACCÉS DIRECTE 
AL FISIOTERAPEUTA 
SERÀ UNA DEMANDA 
CIUTADANA

Més informació:
perevirgili.gencat.cat

https://perevirgili.gencat.cat/ca/Recerca_innovacio/recerca-en-envelliment-fragilitat-i-transicions-a-barcelona/projectes-00001/programa-agil-bcn/ 
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El 24 de març, no us perdeu la 
X Jornada de Fisioteràpia en Geriatria 
a Lleida

eserveu-vos la data! El divendres 24 de març, en horari de 10.00 h a 19.00 h, 

tindrà lloc la X Jornada de Fisioteràpia en Geriatria, organitzada pel Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya i que se celebrarà a La Llotja, Palau de Congres-

sos de Lleida, a pocs minuts caminant de l’estació de l’AVE.

En aquesta jornada podrem escoltar experts que ens presentaran les últimes 

actualitzacions en aquest àmbit d’actuació i ens transferiran coneixements que 

podrem aplicar a la nostra pràctica clínica diària. En concret, podrem escoltar 

Eva M Melendo, Eva Heras, Asier Arrizabalaga, Ester García, Guillem Jabardo, 

Eva Caselles, Miquel Barbany i Íngrid Sànchez, que ens 

parlaran sobre diferents patologies, des de la hiperten-

sió i la diabetis, passant per oncologia i incontinència 

urinària, entre altres, amb l’exercici terapèutic com a 

eix vertebrador, i es farà una breu introducció sobre 

la fisiologia de l’envelliment.

La inscripció -que té un import de 20 euros per als 

col·legiats catalans i estudiants, i 50 euros per als 

col·legiats de fora de Catalunya- inclou l’esmorzar i 

el dinar a peu dret. També és important que tingueu 

en compte que aquelles i aquells que decidiu acos-

tar-vos a Lleida amb AVE, podreu gaudir d’un 5 % de 

descompte en l’import del bitllet,  només cal que en 

el moment de la compra (que ha de ser feta a partir 

del 22 de març) introduïu un codi que us farem arribar 

amb el correu de confirmació de cada inscripció. Els 

que vingueu amb cotxe, heu de saber que el Palau de 

Congressos disposa de pàrquing i que gaudireu d’un 

preu especial de 4 euros per a tot el dia.

R

MÉS INFORMACIÓ I 
INSCRIPCIONS AL WEB 
DE LA JORNADA.
US HI ESPEREM!
EL 24 DE MARÇ
DE 10H A 19H

Més informació:
http://xgeriatria.fisioterapeutes.
cat/ca 

https://www.google.com/maps/place/Palau+de+Congressos+de+Lleida.+La+Llotja/@41.6196158,0.6376825,15z/data=!4m6!3m5!1s0x12a6e05fd93423c5:0x7af453536cb4a0a9!8m2!3d41.6196158!4d0.6376825!16s%2Fg%2F116bxfs9n?coh=164777&entry=tt
https://www.google.com/maps/place/Palau+de+Congressos+de+Lleida.+La+Llotja/@41.6196158,0.6376825,15z/data=!4m6!3m5!1s0x12a6e05fd93423c5:0x7af453536cb4a0a9!8m2!3d41.6196158!4d0.6376825!16s%2Fg%2F116bxfs9n?coh=164777&entry=tt
http://xgeriatria.fisioterapeutes.cat/ca 
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l Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, juntament amb el Col·legi de Psico-

logia, l’Ajuntament de Barcelona i Psicologia sense Fronteres, col·labora amb 

el programa “Un espai per sentir”, un projecte que lluita, mitjançant el voluntariat i 

altres recursos, contra l’aïllament i la solitud no volguda que pateixen les persones 

grans del barri del Poble Sec.

Ara que la pandèmia és més dèbil, el programa ha incorporat més recursos en 

referència a la intervenció amb la gent gran, especialment pel que fa a la cura de 

la salut mental. D’aquesta manera, amb aquesta nova col·laboració es realitzen 

acompanyaments a domicili, activitats socioculturals, sortides al carrer amb la 

màquina baixa-escales, entre d’altres activitats. 

Amb el pas del temps, les necessitats emergents s’han incrementat. Entre les més 

remarcables, s’ha vist un augment de la simptomatologia ansiosodepressiva tant de 

les persones grans com de les seves cuidadores, un augment del dolor derivat del 

sedentarisme i de la falta d’activitat física, la disminució de la funcionalitat de les 

persones grans, la percepció de pèrdua de capacitats cognitives, 

i preocupació, per part del voluntariat, sobre com encarar temes 

complexos com, per exemple, les pèrdues a diferents nivells. 

Gràcies a la col·laboració del Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-

lunya i juntament amb altres organitzacions, s’ha aconseguit dur a 

terme accions de gran rellevància com les d’oferir ajuda psicològica, 

suport de fisioteràpia, realitzar sessions de cura en grup, sessions 

d’estimulació de capacitats cognitives i sessions d’activitat física 

adaptada a gent gran. D’aquesta manera, ja s’ha pogut atendre més de 30 

persones grans i 15 familiars. 

I a tot això, per què al barri del Poble Sec? 
Perquè és un dels barris amb més persones grans de tot Barcelona, amb una 

estructura plena de pujades, baixades i voreres estretes que genera condicions 

per a un major aïllament d’aquest tipus de persones. A més 

a més, cal remarcar que molts dels domicilis són finques 

antigues, sense ascensor i amb escales complicades.

El suport del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és 

essencial per tirar endavant el projecte organitzat per la 

Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, un barri que també 

és ple de vida, d’esperances i de lluita veïnal. Aquest 2023 

serà el tercer any del projecte amb la voluntat que “Espai per 

sentir” perduri en el temps amb un únic objectiu: millorar la 

qualitat de vida de les persones.

D’altra banda, és necessari remarcar que les polítiques referents a l’enve-

lliment de la població han d’anar encaminades cap a un procés saludable, 

on els conceptes d’activitat física, exercici físic, exercici terapèutic i se-

dentarisme siguin els grans protagonistes. Sí, també és necessari parlar 

de sedentarisme per abordar la problemàtica i conscienciar-ne a la gent. 

EEl Col·legi de 
Fisioterapeutes 
de Catalunya 
col·labora amb 
el projecte 
“un espai per 
sentir”
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Acord per la lluita contra el càncer 
amb l’AECC 

a gerent de l’AECC Tarragona, Begoña Garcia, es va reunir amb el degà i la secretària 

del CFC, Ramon Aiguadé i Cristina Adillón, respectivament. Garcia va explicar quins 

projectes té en marxa l’associació per tal de buscar noves possibilitats de col·laboració ja 

que la fisioteràpia millora la qualitat de vida de les persones que han patit o pateixen càncer.

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i l’AECC – 

Catalunya contra el Càncer tenen signat un acord per tal 

d’oferir tractaments de fisioteràpia a persones en situació 

de vulnerabilitat a Catalunya, per donar suport de manera 

activa a aquelles persones que no es poden permetre 

d’acudir a un professional i d’aquesta manera aportar el 

nostre granet de sorra per millorar la seva qualitat de vida.

QUÈ POT APORTAR LA FISIOTERÀPIA ONCOLÒGICA 
ALS MALALTS DE CÀNCER?
Com recorda Cristina Adillón, “en major o menor mesura, 

la fisioteràpia ajuda en tots els tipus de càncer tenint en 

compte que ni el cura ni el tracta, sinó que té un paper 

important en la prevenció, i és el tractament d’elecció per 

abordar la major part de les conseqüències o seqüeles físiques derivades del tractament, 

amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients mitjançant l’exercici terapèutic, 

la teràpia manual i l’educació terapèutica”. 

La fisioteràpia oncològica pot ajudar a reduir els efectes adversos dels tractaments mèdics 

i aborda les disfuncions i alteracions del pacient després de les diferents modalitats de 

tractament davant el càncer, com la cirurgia, la quimioteràpia i la radioteràpia. També pot 

influir directament en l’estat emocional, atès que millorant l’estat físic es millora la qualitat 

de vida dels pacients que pateixen un procés oncològic.

Adillón considera que “aquesta intervenció pot començar en el moment del diagnòstic 

amb l’objectiu de prevenir o minimitzar els dèficits que es poden preveure (prehabilitació). 

Continua durant el tractament mèdic o quirúrgic per recuperar la funcionalitat afectada o 

facilitar l’adaptació (rehabilitació). Segueix després del tractament (readaptació) per integrar 

el pacient en l’entorn i aconseguir la readaptació a l’esforç; i en els casos sense resolució, 

també acompanya en el final de vida per millorar el benestar i l’autonomia del pacient”. 

Actualment, encara hi ha pocs pacients que tenen el privilegi d’accedir a un centre multidis-

ciplinari especialitzat on hi ha present un fisioterapeuta. Per poder consolidar la fisioteràpia 

oncològica és fonamental que s’incrementi l’interès públic i polític, de manera que  s’hi 

poguessin destinar més recursos sanitaris i es treballés de forma multidisciplinària a tots 

els centres sanitaris, des de centres d’atenció primària a hospitals.

L
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“Predir el futur és difícil, però la fisioteràpia oncològica estarà definitivament present, 

acompanyant a un gran nombre de persones, durant els pròxims anys. Per les condicions 

actuals de vida, amb un fort envelliment de la població, el càncer seguirà augmentant la 

seva incidència. Davant d’això, els tractaments mèdics són cada cop millors i augmenten 

el nivell de supervivència, que s’ha duplicat els últims 40 anys”, conclou Adillón. 

En aquest sentit, el Col·legi compta amb una Comissió d’Onco-hematologia i Cures pal·lia-

tives, coordinada per la col·legiada Raquel Sebio, que analitza aquest paper ampli que la 

fisioteràpia ha de jugar en la lluita contra el càncer.

Medicorasse, la nova corredoria 
d’assegurances del Col·legi, us ofereix 
serveis exclusius

esprés del venciment del conveni que tenia amb l’antiga corredoria d’asse-

gurances, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha decidit confiar en 

Medicorasse com a mediador de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional 

que ofereix a tots els seus col·legiats i col·legiades per fer front a possibles re-

clamacions de tercers, i que es manté en un límit 1.500.000 d’euros per sinistre i 

anualitat per assegurat.

A banda, Medicorasse, que és una corredoria especialitzada en assegurances per al 

sector sanitari, ofereix als col·legiats i col·legiades una àmplia oferta de productes i 

serveis exclusius en l’àmbit professional, personal i familiar, entre els quals destaquen: 

Assessorament personalitzat: disponibilitat d’un assessor especialista en matèria 

asseguradora al vostre servei per tal de donar l’orientació i les solucions assegu-

radores necessàries per garantir la protecció dels col·legiats.

Revisió d’assegurances gratuïta: l’assessor personal avalua els riscos professionals 

i personals i les cobertures contractades per tal d’optimitzar-les i actualitzar-les, 

sense duplicitats ni sobrecostos.

Àmplia oferta de productes asseguradors: Medicorasse treballa amb les companyies 

líders de mercat per oferir productes exclusius i a mida amb condicions especials.

 - Assegurances personals: vida, salut, accidents, llar, baixa laboral, automòbils,  

 decessos, estalvi, dependència.

 - Assegurances professionals: Responsabilitat Civil, danys materials, Responsa 

 bilitat Civil de directius, ciberriscos.

Gestió integral de sinistres: en cas de sinistre, gestionen els tràmits de forma 

integral, redueixen el temps de resolució dels atestats i et representen davant de 

les companyies.

Comptem amb Medicorasse com a corredoria d’assegurances especialitzada en 

l’àmbit sanitari i aprofitem la seva àmplia experiència amb altres professionals 

sanitaris com metges i odontòlegs.

Per a més informació 
sobre els serveis que 
us ofereix Medicorasse, 
consulteu el web del 
Col·legi

D

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/serveis/rc
https://www.fisioterapeutes.cat/es/colegiados/servicios/club-cfc/servicios/asseguradora-integral


EL FISIO 
RECOMANA

18

LA IMPORTÀNCIA 
DE LA 
FISIOTERÀPIA 
DURANT 
L’EMBARÀS

www.freepik.es

http://www.freepik.es
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a fisioteràpia té una gran importància en l’atenció a la dona, especial-

ment durant l’època de l’embaràs, atès que es tracta d’un estat on es 

produeixen molts canvis a l’organisme i sempre hi poden haver alteracions 

de moltes tipologies. Seguint una sèrie de pautes i recomanacions, la dona 

podrà gaudir d’un part més saludable i actiu. Per aquest motiu, el Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya organitza un curs teòric i pràctic per a tots aquells 

i aquelles fisioterapeutes es vulguin especialitzar en aquest tipus de fisioteràpia.

Entre els punts més importants del temari, hi trobem a la fisiologia femenina i les 

seves modificacions durant el període d’embaràs, i també es faran exercicis de gim-

nàstica maternal, combinant-los amb exercicis de relaxació, tonificació i respiració. 

Per últim, el curs acabarà amb un rol play en què se simularà un part.

El curs l’impartiran Stephanie Kauffmann (membre de la Comissió de Sòl Pelvià 

del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i directora del Centre de Reeducació 

Abdominopelviana), Manuel del Campo (especialista en ginecologia i obstetrícia 

a la Clínica Teknon), Macarena Flo (llevadora a la Clínica Teknon), Inés Ramírez 

(coordinadora del curs i professora de la Facultat de Ciències de la Salut a Blan-

querna-URL), Laia Blanco (membre de la Comissió de Sòl Pelvià del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya), Paula Sanfeliu (fisioterapeuta a RAPbarcelona) i 

Clàudia Martínez (fisioterapeuta a RAPbarcelona). 

Durant l’embaràs, hi ha múltiples activitats bàsiques i senzilles que en un estat nor-

mal podríem fer sense cap mena de problema, però que en aquest estat concret ja 

són més dificultoses de fer com, per exemple, caminar o asseure’s. A més a més, 

les molèsties poden arribar en qualsevol moment sense previ avís, i per això són 

vitals les tècniques per alleujar el dolor, que sol ser més freqüent a l’esquena. Així 

mateix, també són essencials altres tècniques que tenen com a protagonistes el 

coll, les articulacions i el sòl pelvià. 

I quines són les afeccions més freqüents en l’embaràs a part del mal d’esquena? 
El dolor costal, que provoca dificultats per respirar perquè el bebè es queda en una 

posició alta i comprimeix algunes estructures costals de la mare que provoquen el 

dolor; la síndrome del túnel carpià, que consisteix en petites pessigolles que van 

incrementant fins a arribar al dolor i que va entre el colze i l’espatlla. Una síndrome 

associada també a l’embaràs és la de Lacomme, que consisteix en un fort dolor de 

la zona púbica produït per diferents canvis hormonals de l’organisme. I per últim, 

també hi pot haver-una hiperlaxitud dels lligaments, que pot provocar forts dolors 

a les articulacions.

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya organitza un curs de 
40 hores durant els mesos de febrer i març sobre fisioteràpia 

obstètrica, embaràs i part. El programa, que té com a objectiu 
ensenyar les diferents claus per tenir una bona preparació de 
cara a la maternitat, serà presencial i tindrà un apartat teòric i 
un altre de pràctic.

L

DURANT 
L’EMBARÀS, LES 
ACTIVITATS MÉS 

BÀSIQUES DE 
LA VIDA PODEN 
ARRIBAR A SER 

MOLT DIFÍCILS 
DE FER SI NO 

SE SEGUEIX UN 
TRACTAMENT DE 

FISIOTERÀPIA 
PERSONALITZAT
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Totes les afeccions esmentades anteriorment que es produeixen durant aquesta 

etapa de la vida es poden tractar gràcies a la fisioteràpia. Les diferents tècniques 

i exercicis que es facin amb l’expert ajudaran a mantenir la postura correcta en 

diferents situacions normals en un embaràs, a alleujar el dolor pelvià i de l’esquena, 

i a reduir la tensió muscular. D’altra banda, també hi haurà menys risc de patir una 

afecció musculoesquelètica.

LA IMPORTÀNCIA DEL POSTPART
Ara bé, les tècniques no només es limiten al període de l’embaràs, sinó que han de 

continuar durant el postpart. Durant el part, i més tard també amb la lactància, la 

fisiologia de la mare continuarà canviant, i la musculatura es pot veure afectada. És 

per això que, en aquesta etapa, és recomanable realitzar uns exercicis -que seran 

diferents segons la persona, ja que cada embaràs és un món completament 

diferent- que se centraran en el sòl pelvià i en aquelles zones musculars 

on les molèsties siguin notables. En el cas del sòl pelvià, aquest rep una 

gran pressió i es veu debilitat, per tant, els exercicis seran vitals perquè, 

com en qualsevol altre múscul del cos, no es debiliti encara més i la 

tonificació sigui l’òptima. 

Si se segueixen totes les instruccions del fisioterapeuta tant durant 

com després de l’embaràs, la musculatura no es veurà gairebé 

afectada i els problemes que apareguin en aquest procés seran 

molt més petits que si no s’hagués seguit un pla personalitzat. 

Sobre aquest tema, és essencial que la dona embarassada no faci 

exercicis pel seu compte per mitjà de diferents vídeos o altres 

elements disponibles a la xarxa, ja que, com s’ha comentat ante-

riorment, cada part i cada situació són completament diferents, 

i és important no fer res sense abans consultar-ho. El primer que 

s’ha de fer és anar a una consulta, i un cop el fisioterapeuta conegui 

tota la situació i hagi fet la revisió pertinent, aleshores ja es podran 

fer els diferents exercicis seguint al peu de la lletra totes les indicacions 

dictades per l’expert. 

Els beneficis de la dona embarassada si segueix un pla de 

fisioteràpia són evidents, però no només ella és la persona 

beneficiada, sinó que el nadó també ho serà. Gràcies al 

tractament, el bebè tindrà un millor desenvolupament 

psicomotor, la seva freqüència cardíaca serà l’òptima i 

el líquid amniòtic que rodeja el fetus serà més quantiós. 

Per tot el comentat anteriorment, és vital que durant 

el període d’embaràs se segueixin les recomanacions 

del fisioterapeuta. Tothom en sortirà beneficiat i tothom 

podrà gaudir d’aquesta etapa tan bonica de la vida.

L’EMBARÀS I EL 
POSTPART SÓN IGUAL 

D’IMPORTANTS; 
LES TÈCNIQUES 

S’HAN DE SEGUIR 
DURANT LES DUES 

ETAPES PERQUÈ LA 
MUSCULATURA NO 
ES VEGI AFECTADA
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OBJECTIUS
La fisioteràpia ajuda els malalts a eliminar les secrecions respiratòries i a millorar la seva 

respiració, fins i tot quan estan sedats i/o connectats a un ventilador mecànic.  

Iniciar el més aviat possible exercicis de mobilitat servirà per recuperar la debilitat mus-

cular associada a l’enllitament perllongat i a reduir l’estada a l’UCI. 

La fisioteràpia pot escurçar les estades a l’UCI dos dies de mitjana, fet que redueix la 

pressió hospitalària i així es pot oferir el millor tractament possible a totes les persones. 

A més, suposa un estalvi sanitari perquè el cost diari de l’ingrés a l’UCI està al voltant 

dels 1.500 euros. 

TRACTAMENTS
L’actuació se centra en prevenir i tractar les necessitats agudes del pacient, com la de-

bilitat muscular adquirida a l’UCI, el manteniment dels balanços articulars i musculars 

o la dificultat de respirar sense l’ajuda d’un ventilador, etc. A més, també es treballa de 

manera interdisciplinària fomentant el contínuum assistencial per mantenir la qualitat de 

vida del pacient després de l’alta de la unitat de crítics.

ON ES FA
La fisioteràpia és una inversió d’alta rendibilitat per als sistemes de salut per la millora de 

la qualitat dels tractaments i de la vida dels pacients, però també per l’estalvi que genera. 

Per aquest motiu, totes les UCI haurien de disposar de fisioterapeutes en els seus equips.

La fisioteràpia té un paper important en les 
Unitats de Cures Intensives (UCI) mitjançant la 
prevenció i el tractament de les complicacions 
que sovint presenten els pacients crítics a 
causa del conjunt d’estratègies que se’ls hi 
apliquen per millorar el seu estat de salut.

FISIOTERÀPIA 
A L’UCI



22

om passa amb qualsevol pràctica esportiva, fer esports de muntanya és una 

pràctica molt positiva per al cos humà però, a la vegada, també augmenta el 

risc de lesió, en comparació amb altres disciplines esportives. Un exemple d’això 

és que els jugadors professionals d’esports com el bàsquet o el futbol tenen pro-

hibit, en línies generals, anar a esquiar o fer qualsevol activitat on hi hagi neu o gel.

Una de les lesions que més sovinteja en els esports de neu és la dislocació d’espat-

lla, una afecció dolorosa que és molt fàcil de patir amb una simple caiguda en una 

superfície nevada o gelada. En aquest cas, l’atenció mèdica ha de ser immediata. 

Aquestes caigudes, a més a més, també poden provocar lesions d’esquena, ja que 

amb l’esquí, si no el domines, pots caure de moltes maneres. Per tant, és també 

important aprendre a caure.

C

A FONS

Malgrat que els hiverns són 
cada cop més suaus, amb la 
neu i les baixes temperatures 
es gaudeix de la temporada 
dels esports de neu, tant 
a nivell professional com 
amateur. Les activitats més 
freqüents al territori català 
són l’esquí i l’snowboard. 
Aquestes dues activitats, 
amb milers d’aficionats, 
poden provocar lesions molt 
comunes i que es poden 
prevenir o minimitzar seguint 
una sèrie de recomanacions. 

LA 
FISIOTERÀPIA 
EN ELS 
ESPORTS 
DE NEU
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Una altra lesió freqüent en aquesta tipologia esportiva és la fractura del dit 

polze. I per què el polze i no un altre? Perquè al caure a  la neu i recolzar 

la mà, algunes vegades es té agafat l’esquí, i quan es doblega la mà, el 

lligament del dit polze es pot veure afectat per la caiguda. Cal pensar en 

deixar anar ràpidament els esquís o el material que tingueu a les mans, ja 

que d’aquesta manera s’evitarà una lesió que pot arribar a ser molt dolo-

rosa i, segons com sigui la fractura, pots anar directament des de l’estació 

d’esquí cap al quiròfan. 

Les últimes dues afeccions més freqüents són esquinços al turmell, molt 

usuals a bastants esports, i lesions de genoll. Tenint en compte tota aques-

ta informació, des del Col·legi recomanem escalfar el cos i fer estiraments, 

descansar amb freqüència i hidratar-se. També és important seguir les ins-

truccions necessàries de l’esport i no fer més coses de les que sabem sense 

anar acompanyat. És molt usual que a les pistes d’esquí algunes persones 

facin trams d’un nivell superior al seu, cal tenir prudència.

EL PUNT DE VISTA DE LA SECCIÓ TERRITORIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN

Quines són les lesions més habituals que s’atenen en fisioteràpia vincu-
lades amb els esports de neu?
Lesions del lligament encreuat anterior, ruptures fibril·lars o fractures d’ex-

tremitat superior.

Quines recomanacions generals caldria fer a totes les persones que els 
practiquen, siguin més o menys expertes?
El reforç muscular de les extremitats inferiors amb molt treball propiocep-

tiu, sense oblidar la musculatura core, i fer incís en el treball de la mobilitat 

articular, sobretot a nivell de rotació interna de maluc. 

És recomanable fer fisioteràpia de manera preventiva quan ets practicant 
habitual d’aquests esports de muntanya?
Per suposat. Cal incidir en les exigències de la modalitat esportiva amb 

objectius similars als de la pregunta anterior.  

Parlant concretament de l’esquí nòrdic, quina seria la recomanació prin-
cipal per evitar lesions?
Disposar d’una bona forma física i insistir en el reforç propio-

ceptiu i muscular de les extremitats inferiors, sobretot del 

turmell i el core, així com estabilitza-

dors d’espatlles. 

I en l’esquí alpí de descens?
Conèixer els límits i el nivell de cadascú, 

tenir en compte l’estat de la neu i les 

condicions atmosfèriques. Caldria in-

sistir molt en el treball de mobilització 

de maluc per aconseguir una bona 

posició durant el descens.
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QUI ÉS QUI?

QUI SOC? 
Soc l’Anna Viñals Artola, nascuda l’any 1990 a Badalona, però no he estat sempre 

allà. Des de ben petita sempre m’ha agradat ser autònoma, no demanar ajuda 

encara que es veia de lluny que la necessitava, potser això defineix la meva tos-

suderia i la disciplina que actualment tinc. No sempre he viscut a Badalona. Per 

motius tant personals com laborals, la vida m’ha portat a estar a Sitges, Vilafranca 

del Penedès... fins a tornar actualment a Barcelona. 

Fisioterapeuta? Sí... ho vaig decidir en el moment en què veia entrar cada dia 

la fisioterapeuta que venia a casa la meva àvia a fer-li la rehabilitació de la prò-

tesi de genoll, amb la seva motxilla amb material i les seves cremes... En aquell 

moment vaig pensar: “quina professió tant satisfactòria, ajudar la gent, veure 

com milloren gràcies als teus tractaments, viatges amunt i avall”... aleshores ho 

vaig tenir clar. Des d’aquell moment també vaig tenir clar que les postures que 

feia quan mobilitzava la cama de la meva pobre àvia, sense que la dona pogués 

ajudar-la, no eren les més beneficioses per a la esquena de la fisioterapeuta... i 

aquí és on va néixer també la meva passió per l’ergonomia.

Després de 10 anys dedicant-me a la fisioteràpia en el món assistencial en un 

centre de mútues i privats, vaig decidir fer un canvi de 360 graus en la meva 

professió i vaig passar a ser tècnica de prevenció de riscos laborals per poder 

especialitzar-me en ergonomia i poder actuar en la prevenció dels trastorns 

osteomusculars en els professionals sanitaris, entre els quals fisioterapeutes i 

companys de professió. 

QUÈ FAIG?
Actualment, treballo com a tècnica de prevenció de riscos laborals en un servei 

mancomunat del sector sanitari, específicament, dedicant-me a l’ergonomia. La 

tasca del tècnic de prevenció de riscos és essencial per a la cura del professional 

Anna Viñals
FISIOTERAPEUTA MEMBRE DE 
LA COMISSIÓ D’ERGONOMIA I 
RISCOS LABORALS DEL COL·LEGI 
DE FISIOTERAPEUTES DE 
CATALUNYA



durant una de les activitats que sí o sí, haurà de realitzar durant una molt bona part 

de la seva vida i, aquesta és, el treball. El fet de ser professional sanitària de base 

proporciona coneixements extres i una visió especial de tenir cura del treballador. 

És curiós com la figura del tècnic de prevenció moltes vegades està associada a 

una figura d’examinador de les tasques que es realitzen a la feina, és a dir, si estic 

correctament assegut a la meva cadira, si agafo la caixa i la col·loco a la prestat-

geria de manera correcta seguint una alineació controlada de la meva columna, si 

faig servir la grua amb aquest usuari... doncs sí, i és per a la protecció de la salut 

del treballador. 

El desconeixement pel que fa a l’ergonomia dins del món de la fisioteràpia ens va 

fer adonar de la necessitat de crear una comissió dins del Col·legi de Fisiotera-

peutes de Catalunya per donar a conèixer, donar eines, assessorar els companys 

de professió sobre una de les sortides, a nivell de la fisioteràpia, que ens ajuda dia 

rere dia a cuidar de nosaltres mateixos com a treballadors. 

No oblidem el fet de cuidar, però tampoc hem d’oblidar de tenir cura dels qui cuiden.

QUÈ VULL FER?
M’agradaria destacar la tasca de l’ergònom/a com un valor tan important com qual-

sevol altre dins de l’àmbit d’actuació de la fisioteràpia. Crear línies de treball amb 

altres fisioterapeutes per poder iniciar projectes, col·laborar en estudis, assessorar 

dins de la fisioteràpia en l’àmbit de l’ergonomia, entre d’altres. 

Actualment, i juntament amb els membres que formen part de la Comissió, tots 

ells i elles, grans professionals amb molts anys d’experiència en el sector de la 

prevenció de riscos en el món sanitari i fisioterapeutes de base, estem iniciant un 

qüestionari per identificar tots aquells coneixements relacionats amb el món de 

l’ergonomia que actualment es tenen dins de l’àmbit de la fisioteràpia. A partir 

dels resultats obtinguts en aquest qüestionari, voldrem fer una reflexió sobre les 

línies de treball adients per donar a conèixer i fer partícips als fisioterapeutes del 

món de l’ergonomia. Paral·lelament, juntament amb altres professionals i tècnics 

de centres associats al servei de prevenció on treballo, hem iniciat un projecte 

per poder estudiar la viabilitat de l’ús d’un exoesquelet en el sector sociosanitari. 

Aquest projecte, anomenat “La prevenció dels trastorns musculoesquelètics mit-

jançant l’ús de l’exoesquelet” compta amb el suport d’entitats com el Consorci de 

Salut i Social de Catalunya, atès que aquest projecte va ser el guanyador del premi 

Impulsa en innovació 2022, fet que permetrà posar en marxa l’estudi a l’entitat 

Badalona Serveis Assistencials amb l’equip de professionals del Servei de Salut 

Laboral i Prevenció de Riscos Laborals. 

Em considero una persona afortunada per poder dedicar-me a un món apassio-

nant i que m’entusiasma ja que, dia rere dia, és un aprenentatge constant el fet 

de poder-me envoltar de grans professionals del sector. Pretenc seguir-me for-

mant en els aspectes relacionats amb el món de la fisioteràpia que repercuteixin 

plenament tant en l’ergonomia com en la prevenció de riscos laborals, aprenent 

dels companys de professió, compartint coneixement i la passió que ens uneix en 

aquesta professió tan meravellosa. 
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“VAM VEURE 
LA NECESSITAT 
DE CREAR UNA 
COMISSIÓ SOBRE 
ERGONOMIA 
DINS DEL 
COL·LEGI DE 
FISIOTERAPEUTES
DE CATALUNYA”



GIRONA

LLEIDA

TERRES DE 
L’EBRE

BARCELONA
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FORMACIÓ

FORMACIÓ DEL COL·LEGI 2023

TARRAGONA

VALLÈS 
ORIENTAL

LLEIDA

17/3/2023 
Disseny de cerques eficients per a una 
revisió bibliogràfica i organització dels 
resultats amb Zotero 
Laura Jove 

29/4/2023 
Avaluació i tractament de fisioteràpia en 
patologia vestibular 
Sabina Altés-Comissió vestibular 

20/5/2023 
Neuromodulació Percutània 
Juan Antonio Guzmán 

TARRAGONA 

15/4/2023 
Seminari tècnic. Introducció a la 
fisioteràpia vestibular 
Albert Torrents  

CATALUNYA CENTRAL 

13/5/2023 
Tractament de fisioteràpia per 
al dolor en el pacient amputat 
mitjançant tècniques basades 
en neurona mirall 
Luz Varela 

20/5/2023 
Seminari tècnic. Abordatge 
del corredor. Com prevenir 
les lesions i optimitzar el seu 
rendiment 
Àlex Álvarez   

CATALUNYA 
CENTRAL

MARESME 

14/4/2023 
Abordatge integral en el mal 
de cap 
Ismael Mohamed 

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

BARCELONA 

2/3/2023 
Conferència. Definint la hipoteràpia 
Sara Andrés i Carla Cendrós 

17/3/2023 
Bases del raonament clínic en pacients amb 
dolor musculoesquelètic. La simulació com a 
eina formativa 
Aimar Orio 
Semipresencial

14/4/2023 
Fisioteràpia uroginecològica. Postpart 
i fisioteràpia de les disfuncions del sòl 
pelvià 
Consultar programa 

6/5/2023 
Recerca estadística 
Juan Carlos Martín

8/5/2023 
Iniciació a la teràpia aquàtica 
Consultar programa

VALLÈS ORIENTAL 

5/5/2023 
Introducció al concepte CORE 
Daniel Sanchís 

TERRES DE L’EBRE

11/3/2023 
Seminari tècnic. Fisioterapia respiratòria 
bàsica: tècniques de drenatge de secrecions 
no instrumentals 
Marta Sabaté

11/3/2023 
Seminari tècnic. Tècniques ventilatòries 
Marta Sabaté 

27/5/2023 
Síndromes clíniques lumbars 
Cristina Arjonilla  

EN LÍNIA

4/3/2023 
II Matinal d’Activitat Física Terapèutica 
Consultar programa 

GIRONA 

11/3/2023 
Seminari tècnic. Tractament de fisioteràpia 
per al dolor en el pacient amputat mitjançant 
tècniques basades en neurona mirall 
Luz Varela 

13/3/2023 
Bases de la fisioteràpia a la Unitat de Cures 
Intensives (UCI) i ventilació mecànica 
Daniel Martí Martí - Semipresencial 

18/3/2023 
Neurofisioteràpia de l’ICTUS 
Inés Garcia 

5/5/2023 
Síndrome de dolor  miofascial. 
Punció seca dels punts gallet 
Xavier Labraca 

26/5/2023 
Aplicació clínica del model biopsicosocial. 
La simulació com a eina formativa 
Aimar Orio



FORMACIÓ

28

 Màster universitari en Fisioteràpia Manual Ortopèdica 
(OMPT) - Oficial
Més informació: https://www.uic.es/ca/estudis-uic/
medicina-y-ciencias-de-la-salud/master-universitari-en-
fisioterapia-manual-ortopedica  
Número de crèdits: 60 ECTS 
Data d’inici: octubre 2023 
Dades de contacte: evalles@uic.es

 Màster universitari en Fisioteràpia Pediàtrica - Oficial
Més informació: https://www.uic.es/ca/estudis-uic/
medicina-y-ciencias-de-la-salud/master-universitari-en-
fisioterapia-pediatrica-oficial  
Número de crèdits: 60 ECTS / Data d’inici: octubre 2023 
Dades de contacte: evalles@uic.es

 Màster en Ciències de l’Entrenament de Rehabilitació
Més informació: https://www.uic.es/ca/estudis-uic/
medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-en-ciencies-de-
lentrenament-de-rehabilitacio 
Número de crèdits: 60 ECTS / Data d’inici: octubre 2023 

Dades de contacte: evalles@uic.es

 Programa de Doctorat en Cures Integrals i Serveis 
de Salut
Més informació: https://www.uvic.cat/doctorat/cures-
integrals-i-serveis-en-salut 
Data d’inici: consultar calendari
Dades de contacte: Dr. Joan Carles Casas Baroy 
joancarles.casas@uvic.cat 

 Programa de Doctorat en Ciències de l’Esport i del 
Moviment Humà
Més informació: https://www.uvic.cat/doctorat/
ciencies-de-lesport-i-del-moviment-huma 
Data d’inici: consultar calendari
Dades de contacte: Dra. Anna Puig Ribera 

annam.puig@uvic.cat 

 Màster oficial interuniversitari en Ciències del Sistema 
Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, 
Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació
Més informació: https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/
oferta/sistema-nervios/ 
Número de crèdits: 60 ECTS
Data d’inici: 2 de novembre de 2023

Dades de contacte:  manuel.santafe@urv.cat 

 Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat 
i l’Envelliment
Més informació: https://www.tecnocampus.cat/master/
master-universitari-en-atencio-integrada-en-la-cronicitat-i-
lenvelliment
Número de crèdits: 60 ECTS
Data d’inici: gener de 2024
Dades de contacte: formaciopermanent@tecnocampus.cat

https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-y-ciencias-de-la-salud/master-universitari-en-fisioterapia-manual-ortopedica
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-y-ciencias-de-la-salud/master-universitari-en-fisioterapia-manual-ortopedica
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-y-ciencias-de-la-salud/master-universitari-en-fisioterapia-manual-ortopedica
mailto:evalles@uic.es
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-y-ciencias-de-la-salud/master-universitari-en-fisioterapia-pediatrica-oficial
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-y-ciencias-de-la-salud/master-universitari-en-fisioterapia-pediatrica-oficial
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-y-ciencias-de-la-salud/master-universitari-en-fisioterapia-pediatrica-oficial
mailto:evalles@uic.es
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-en-ciencies-de-lentrenament-de-rehabilitacio
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-en-ciencies-de-lentrenament-de-rehabilitacio
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/master-en-ciencies-de-lentrenament-de-rehabilitacio
mailto:evalles@uic.es
https://www.uvic.cat/doctorat/cures-integrals-i-serveis-en-salut
https://www.uvic.cat/doctorat/cures-integrals-i-serveis-en-salut
mailto:joancarles.casas@uvic.cat
https://www.uvic.cat/doctorat/ciencies-de-lesport-i-del-moviment-huma
https://www.uvic.cat/doctorat/ciencies-de-lesport-i-del-moviment-huma
mailto:annam.puig@uvic.cat
https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/sistema-nervios/
https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/sistema-nervios/
mailto:manuel.santafe@urv.cat
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 Màster universitari en Educació per a la salut
Més informació: http://www.mastereducaciosalut.udl.
cat/ca/ 
Número de crèdits: 60 ECTS 
Data d’inici: consultar calendari 
Dades de contacte: fif.coordmastereps@udl.cat

 Màster universitari en Investigació, Innovació i 
Transferència en Salut
Més informació: http://www.masterinvestigacioit.udl.
cat/ca/ 
Número de crèdits: 60 ECTS 
Data d’inici: consultar calendari  
Dades de contacte: fif.coordmasterInvITSalut@udl.cat

 Doctorat en Salut
Més informació:  http://www.doctorat.udl.cat/ca/
programes/salut/ 
Data d’inici: consultar calendari 
Dades de contacte: escoladoctorat@udl.cat

 Doctorat en Cures Integrals i Serveis de Salut 
(interuniversitari)
Més informació: http://www.doctorat.udl.cat/ca/
programes/cures-integrals-i-serveis-de-salut/ 
Data d’inici: consultar calendari 

Dades de contacte: escoladoctorat@udl.cat

 Màster oficial en Fisioteràpia del tòrax (10a edició)
Més informació: https://www.eug.es/ca/estudis/master-
oficial-en-fisioterapia-del-torax/ 
Número de crèdits: 60 ECTS
Data d’inici: de setembre de 2023 a juliol de 2024  
Dades de contacte: fisioterapia@eug.es

 Màster oficial en Osteopatia (10a edició)
Més informació: https://www.eug.es/ca/estudis/master-
oficial-en-osteopatia/ 
Número de crèdits: 120 ECTS
Data d’inici: de setembre de 2023 a juliol de 2024
Dades de contacte: fisioterapia@eug.es

 Màster oficial en Fisioteràpia en pediatria (5a edició)
Més informació: https://www.eug.es/ca/estudis/master-
oficial-en-fisioterapia-en-pediatria/ 
Número de crèdits: 60 ECTS
Data d’inici: de setembre de 2023 a juliol de 2024 
Dades de contacte: fisioterapia@eug.es

 Màster oficial en Investigació translacional en 
fisioteràpia (interuniversitari, 10a edició)
Més informació: https://www.eug.es/ca/estudis/master-
oficial-en-investigacio-translacional-en-fisioterapia/ 
Número de crèdits: 60 ECTS
Data d’inici: de setembre de 2023 a juliol de 2024 
Dades de contacte: fisioterapia@eug.es 

 Màster universitari en Readaptació a l’Activitat 
Física i la Competició Esportiva
Més informació: https://girona.euses.cat/estudis/
master-readaptacio-activitat-fisica-i-competicio-
esportiva/ 
Número de crèdits: 60 ECTS
Data d’inici: 29 de setembre de 2023
Dades de contacte: master-readaptacion@euses.cat

 Màster universitari de Fisioteràpia en el Sistema 
Musculosquelètic
Més informació: https://www.umanresa.cat/ca/master-
universitari-fisioterapia-sistema-musculoesqueletic
Número de crèdits: 60ECTS
Data d’inici: Octubre 2023
Dades de contacte: Rémi Gontié rgontie@umanresa.cat; 

Glòria Martinez gmartinez01@umanresa.cat

http://www.mastereducaciosalut.udl.cat/ca/
http://www.mastereducaciosalut.udl.cat/ca/
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http://www.masterinvestigacioit.udl.cat/ca/
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http://www.doctorat.udl.cat/ca/programes/salut/
http://www.doctorat.udl.cat/ca/programes/salut/
mailto:escoladoctorat@udl.cat
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https://www.eug.es/ca/estudis/master-oficial-en-osteopatia/
mailto:fisioterapia@eug.es
https://www.eug.es/ca/estudis/master-oficial-en-fisioterapia-en-pediatria/
https://www.eug.es/ca/estudis/master-oficial-en-fisioterapia-en-pediatria/
mailto:fisioterapia@eug.es
https://www.eug.es/ca/estudis/master-oficial-en-investigacio-translacional-en-fisioterapia/
https://www.eug.es/ca/estudis/master-oficial-en-investigacio-translacional-en-fisioterapia/
mailto:fisioterapia@eug.es
https://girona.euses.cat/estudis/master-readaptacio-activitat-fisica-i-competicio-esportiva/
https://girona.euses.cat/estudis/master-readaptacio-activitat-fisica-i-competicio-esportiva/
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SCBF

2023: 
AMB IL·LUSIÓ 
I DEDICACIÓ

VII CONGRÉS DE FISIOTERÀPIA DE LA SCBF
Un congrés que va tenir una bona acollida després d’aquests anys de tanta 

incertesa. A la inauguració, la nostra presidenta, la Sra. Eva Blázquez, juntament 

amb el president de l’Acadèmia, el Sr. Joan Sala, van donar pas al speech inaugural 

del Sr. Lluís Puig, que d’una manera magistral van iniciar el nostre XVII Congrés. Els 

presents van poder escoltar diferents temàtiques a les 4 taules. La 1a taula, moderada 

per la Dra. Victoria Alcaraz i formada pel Sr. Bernat Planes i el Sr. Adrián Martín, va 

tractar del pacient amb patologia respiratòria. Després de la corresponent pausa i 

defensa dels pòsters, el Congrés va donar pas al pacient oncològic pediàtric. Amb 

dues ponències a càrrec del Sr. Denys Santa Marina i la Sra. Ana Belen Bautista, i 

moderada pel Sr. Ignacio Hervás. A la tarda, tot seguit de dinar, vam poder assistir 

a les ponències de les senyores Stephanie Kauffmann i Laia Blanco, que van parlar 

de dolor crònic i disfuncions del sòl pelvià; tot moderat per la Sra. Inés Ramírez. 

Amb l’última taula, formada pel Sr. Fidel Sust com a moderador i amb les ponències 

del Sr. Jordi Pumarola i el Sr. Gerard Berenguer, vam estar al corrent de les últimes 

tendències a nivell d’esport. 

De les 9 candidatures a comunicació lliure o pòster, finalment es van presentar 

5 pòsters i 3 comunicacions orals. Les comunicacions orals van ser les següents: 

“Eficàcia d’un programa virtual multicomponent (FATIGAWALK) per a la síndrome 

de fatiga crònica/encefaliomielitis miàlgica: un ACA”, presentat per Sònia Ferrés; 

“Avaluació i pautes de tractament fisioterapèutic per a la lesió muscular del recte 

anterior del quàdriceps en futbolistes d’elit”, presentat per Xavi Company i “Aplicabi-

litat de la telefisioteràpia respiratòria en el context preoperatori de cirurgia toràcica 

en un hospital general de tercer nivell”, presentat per Dolça Grap. El premi al millor 

pòster va ser per a Anna Ortega Martínez, titulat: “Efectivitat de la teràpia mirall 

en la millora de l’exercici bimanual, funció somatosensorial de l’extremitat superior 
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i qualitat de vida de nens amb paràlisi cerebral unilateral espàstica: Assaig Clínic 

Aleatoritzat”. El premi a la millor comunicació oral presentada per un alumne va ser 

per a Xavi Company i el premi a la millor comunicació oral va ser per a Sònia Ferrés. 

Des de la Societat, voldríem agrair la tasca que fan, any rere any, els membres del 

Comitè Científic, no només en l’elecció dels guanyadors com a millor presentació 

científica tant en format pòster com comunicació oral sinó també en la resolució 

del guanyador/a de la beca de recerca que lliurem anualment. Els objectius de la 

Beca de Recerca de la SCBF són premiar un fisioterapeuta que presenti un projecte 

de recerca valorant positivament aquells projectes que potenciïn treballs multidis-

ciplinaris, originals i emmarcats dins un programa de doctorat cursat.

Aprofitem perquè RECORDEU que la convocatòria de la beca de la SCBF acostuma 

a sortir al mes de GENER-FEBRER, així que estigueu atents a les nostres xarxes 

socials i web: http://www.scfisioterapia.cat/

ANY NOU, REPTES NOUS
Aquest any l’hem iniciat amb canvis, tant a nivell formatiu com a nivell de Junta. El 

passat 14 de desembre del 2022, vam celebrar, a la nostra seu, l’Assemblea General 

Ordinària de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia. Es va presentar, als socis 

assistents, la memòria d’activitats de l’any 2022, es va formar la nova Junta, a més 

d’informar dels comptes de la Societat i presentar els projectes per a aquest 2023. 

La nostra presidenta, Sra. Eva Blázquez, la nostra vicepresidenta, Sra. Elena Mon-

tiel, i la nostra secretària, Sra. Judit Armes, després de molts anys de dedicació, 

promoció i de fer créixer la Societat han deixat de formar part de la Junta. Des 

de la Junta els hi volem donar les gràcies per tots aquests anys de dedicació a la 

fisioteràpia i la Societat!

Des de la Societat volem donar-vos la benvinguda al nou any que es presenta. 

Comencem aquest 2023 amb molta energia i ganes d’ampliar els nostres coneixe-

ments. Per això estem treballant perquè les nostres sòcies i socis puguin gaudir 

d’un any ple de projectes en forma d’activitats, des de la ciència, la recerca i el 

rigor que desitgem compartir amb vosaltres.

En primer lloc volem donar-vos a conèixer els membres que formen part de la Jun-

ta actual 2023: Pere Palmada (president), Iván Fernández (vicepresident), Carlos 

Zárate (secretari), María Idoate (vicesecretària), Joan Ars (tresorer), Inés García 

(vocal interuniversitari), Anna Ortega (vocal 1), Mireia Daura (vocal 2), Laia Forés 

(vocal 3) i Leidy Milena Castro (vocal 4).

Tot seguit, ens agradaria fer un breu resum dels valors que atresorem com a so-

cietat científica. Som una Societat sense ànim de lucre lligada a l’Acadèmia de les 

Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, 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 indepen-

dència científica. Tots els ingressos obtinguts es tradueixen en formació en forma 

de jornades, cursos, tallers i congrés. Sent soci de la Societat gaudiràs de molts 

avantatges, assistència GRATUÏTA a la gran majoria de les nostres activitats i un 

preu molt reduït en les que no ho siguin.

scfisioterapia@academia.cat

@SCBF_SCientific

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

@SCBF_SCientific

Consulta com fer-te soci o 
troba més informació sobre 
la Societat al nostre web, 
www.scfisioterapia.cat, i 
pots seguir-nos a les nostres 
xarxes socials: 

http://www.scfisioterapia.cat/
http://www.scfisioterapia.cat
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