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Entrevista a...

Webs i bibliografia recomanades

Tony Díaz Iribarne,

fisioterapeuta i

bomber

Activitats col·legials

setembre-octubre 2003

Les webs recomanades en aquest número del Noticiari
són la de Viasalus.com, i la de Canalsalud.com. Ambdues
són divulgatives sobre temes de salut. Això ens permetrà
accedir de forma ràpida a qualsevol de les àrees
d'informació de què disposen, sense que això impliqui una
manca de rigor.
La Bibliografia Recomanada comprèn els següents llibres:
Compendio de técnicas en rehabilitación

musculoesquelética, Dolor lumbar. Enfoque del diag-

nóstico y el tratamiento basado en los síntomas,

Dolor y disfunción craneofacial. Terapia manual,

valoración y tratamiento, i Tratamiento fisioterápico

de la rodilla.

Us recordem que els llibres recomanats estan a la vostra
disposició a la Biblioteca del Col·legi.
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Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Noticiari de Fisioteràpia
Núm. 32

L’exercici lliure de la
Fisioteràpia diu prou

Els Jocs Mundials de Policies
i Bombers van ser creats
l’any 1985 per la Federació
Atlètica de la Policia de
Califòrnia, amb l’objectiu de
promoure l’apropament
d’aquests cossos a la
ciutadania, mostrar la seva
capacitat o preparació física
i els espectaculars rendiments
esportius que s’obtenen.

El Col·legi ha participat en aquests mesos passats
en un esdeveniment que ha tingut un important
ressò mediàtic com han estat els X Campionats del
Món de Natació i també s'ha lliurat el Premi June
Nyström dins del Sopar-col·loqui d'enguany. Dins
de l'apartat de Comissions Col·legials, destaquem la
creació de la Comissió d'Hipoteràpia.

La corda està a punt de trencar-se en el que han

estat les relacions entre les companyies

asseguradores i els professionals lliures de la

Fisioteràpia a Catalunya. El constant tensar la

corda per part de les companyies està a punt de

fer trencadissa amb unes conseqüències difícils

d’imaginar-se a hores d’ara.

I és que no n’hi ha per menys.

Més de vint anys d’ignorància majoritària per part

de les companyies asseguradores envers el

col·lectiu de fisioterapeutes. I el plec de greuges

és gran: no actualització d’honoraris, no

reconeixement en alguns casos de la professió,

disminució de les sessions programades, més

tràmits administratius per desenvolupar

l’activitat, requeriment de tipus de qualitat, ...

Fins i tot dissimuladament amenacen

professionals davant de l’inici d’actuacions

col·legials per defensar els nostres legítims

interessos.

La corda, senyors de les asseguradores, està a

punt de trencar-se.

Públicament i mitjançant el seu òrgan de difusió

col·legial, la Junta de Govern sol·licita a les

companyies asseguradores i a la patronal que

les representa l’inici de negociacions per abor-

dar la problemàtica del sector de la Fisioteràpia,

des de les vessants assistèncials i econòmiques.
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Del 27 de juliol al 3 d’agost d’enguany
han tingut lloc a Barcelona els X Jocs
Mundials de Policies i Bombers. Du-
rant els vuit dies de duració dels Jocs,
els participants competeixen en més
de 65 modalitats esportives.
El nostre company Tony Díaz Iribar-
ne, fisioterapeuta i bomber, hi va par-
ticipar. Tot seguit, ens explica la seva
experiència en aquests Jocs.
______________________________________________________________________

Què són els Jocs de Policies i

Bombers?

Els Jocs Mundials de Policies i
Bombers van ser creats l’any 1985 per
la Federació Atlètica de la Policia de
Califòrnia, amb l’objectiu de promoure
l’apropament d’aquests cossos a la
ciutadania, mostrar la seva capacitat
o preparació física i els espectaculars
rendiments esportius que s’obtenen.
Els Jocs Mundials de Policies i
Bombers tenen participants d’arreu
del món, per això faciliten i promouen
la reunió de policies i bombers, amb el
consegüent intercanvi d’experiències
i inquietuds relacionades amb la
professió. A banda, i paral·lelament al
desenvolupament dels Jocs, es duen
a terme exposicions culturals, simposis
i conferències de tipus professional.
Cada quan se celebren?

Se celebren cada dos anys. Els
primers Jocs es van celebrar a San
José (Califòrnia), l’any 1985. L’any
2001 van tenir lloc a Indianàpolis
(Indiana), i enguany han tingut lloc a
Barcelona. Els “XI Jocs Mundials de
Policies i Bombers”, l’any 2005, seran
a la ciutat de Montréal (Quebec), al
Canadà.
Aquests Jocs tenen un ressò força

important, no és així?

Aquests jocs han portat a Barcelona
prop de 11.000 atletes, més que els Jocs
Olímpics, a més de familiars i amics.
De quines proves consta?

Durant els vuit dies de duració dels
Jocs, els participants competeixen en
més de 65 modalitats, que comprenen
els esports més tradicionals i les
variants específiques directament
relacionades amb la seva activitat
professional. En aquestes especialitats
s’estableixen fins a nou categories
diferents d’edat i gènere.
D’aquestes, quina en destacaries?

D’entre les que tenen relació amb els
bombers hi ha la prova reina que és pujar
a un edifici de 42 plantes (tenint en
compte que cada planta té uns 3 metres
d’alçada, estem parlant d’uns 146
metres, aproximadament).  Aquesta
pujada s’ha de fer amb tot l’equip
d’intervenció de què disposem, és a dir:
jaqueta, un sobrepantaló, casc, ampolla
d’aire, botes i guants. En total uns 21
quilògrams de sobrepes i respirant l’aire
que porta l’ampolla, que és un gran
inconvenient per la sensació d’ofec que

et dóna quan
comences a tenir
un dèficit d’oxigen
com a
conseqüència de
l ’ e s f o r ç .
Quan i on es va

fer aquesta

prova?

El diumenge 3 d’agost, a la torre
Mapfre de Barcelona. És una prova
molt estranya a l’hora de preparar-la,
ja que l’entrenament s’escapa a
qualsevol prova atlètica. És una prova
que combina la força amb la
resistència i amb l’inconvenient
d’haver de respirar amb una
mascareta. Quan et donen la sortida,
comences a pujar els esglaons de dos
en dos i sense mirar per quin pis
vas. Però en un moment el teu cos es
posa a 170 pulsacions (jo portava el
meu pulsòmetre per controlar la
freqüència i no passar-me de voltes)
i les cames notes com comencen a
sobrecarregar-se, el coll começar a
picar per efecte de l’oxigen i en aquest
precís moment mires el pis i veus que
vas pel pis 12 i penses que te’n falten
30! T’agafen ganes de plegar, penses
què fas pujant aquestes escales! i
llavors només puges si ets capaç de
patir.
Com va dir en Víctor Dobaños,
company meu de Bombers de
Barcelona “guanya qui més pateix”
i és veritat perquè el simple fet
d’acabar la prova ja comporta un
patiment important. El meu company
va guanyar la medalla d’or i va fer un
temps de 5 minuts. Jo vaig fer un temps
de 7 minuts.
Què destacaries d’aquests Jocs

Mundials de Policies i Bombers?

Una sensació increïble va ser l’entrada
a l’Estadi Olímpic, que estava ple, i
donar la volta a tot l’estadi amb totes
les delegacions. La cerimònia
d’inauguració, organitzada pel mateix
equip que les Olimpíades del 92, va
retre un homenatge a les víctimes de
l’11 de setembre del 2001 a les Torres

B e s s o n e s .
Inoblidable!
Del 27 de juliol a

3 d’agost

d’enguany han

tingut lloc a Bar-

celona els X

Jocs Mundials

de Policies i Bombers. Durant els
vuit dies de duració dels Jocs, els par-
ticipants competeixen en més de 65
modalitats esportives.
El nostre company Tony Díaz Iribar-
ne, fisioterapeuta i bomber, hi va par-
ticipar. Tot seguit, ens explica la seva
experiència en aquests Jocs.
Què són els Jocs de Policies i

Bombers?

Els Jocs Mundials de Policies i
Bombers van ser creats l’any 1985 per
la Federació Atlètica de la Policia de
Califòrnia, amb l’objectiu de promoure
l’apropament d’aquests cossos a la
ciutadania, mostrar la seva capacitat
o preparació física i els espectaculars
rendiments esportius que s’obtenen.
Els Jocs Mundials de Policies i
Bombers tenen participants d’arreu del
món, per això faciliten i promouen la
reunió de policies i bombers, amb el
consegüent intercanvi d’experiències
i inquietuds relacionades amb la
professió. A banda, i paral·lelament al
desenvolupament dels Jocs, es duen a
terme exposicions culturals, simposis i
conferències de tipus professional.
Cada quan se celebren?

Se celebren cada dos anys. Els primers
Jocs es van celebrar a San José
(Califòrnia), l’any 1985. L’any 2001
van tenir lloc a Indianàpolis (Indiana),
i enguany han tingut lloc a Barcelona.
Els “XI Jocs Mundials de Policies i
Bombers”, l’any 2005, seran a la ciutat
de Montréal (Quebec), al Canadà.
Aquests Jocs tenen un ressò força

important, no és així?

Aquests jocs han portat a Barcelona
prop de 11.000 atletes, més que els
Jocs Olímpics, a més de familiars i
amics.
De quines proves consta?

Durant els vuit dies de duració dels
Jocs, els participants competeixen en
més de 65 modalitats, que comprenen
els esports més tradicionals i les
variants específiques directament
relacionades amb la seva activitat
professional. En aquestes especialitats
s’estableixen fins a nou categories
diferents d’edat i gènere.
D’aquestes, quina en destacaries?

D’entre les que tenen relació amb els
bombers hi ha la prova reina que és
pujar a un edifici de 42 plantes (tenint
en compte que cada planta té uns 3
metres d’alçada, estem parlant d’uns
146 metres,
aproximadament). Aquesta pujada
s’ha de fer amb tot l’equip
d’intervenció de què disposem, és a
dir: jaqueta, un sobrepantaló, casc,
ampolla d’aire, botes i guants. En total
uns 21 quilògrams de sobrepes i
respirant l’aire que porta l’ampolla, que
és un gran inconvenient per la sensació
d’ofec que et dóna quan comences a
tenir un dèficit d’oxigen com a
conseqüència de l’esforç.
Quan i on es va fer aquesta prova?

El diumenge 3 d’agost, a la torre
Mapfre de Barcelona. És una prova
molt estranya a l’hora de preparar-la,
ja que l’entrenament s’escapa a
qualsevol prova atlètica. És una prova
que combina la força amb la resistència
i amb l’inconvenient d’haver de respirar
amb una mascareta. Quan et donen la
sortida, comences a pujar els esglaons
de dos en dos i sense mirar per quin pis
vas. Però en un moment el teu cos es
posa a 170 pulsacions (jo portava el meu
pulsòmetre per controlar la freqüència
i no passar-me de voltes) i les cames
notes com comencen a sobrecarregar-
se, el coll começar a picar per efecte
de l’oxigen i en aquest precís moment
mires el pis i veus que vas pel pis 12 i
penses que te’n falten 30! T’agafen
ganes de plegar, penses què fas pujant
aquestes escales! i llavors només puges
si ets capaç de patir.
Com va dir en Víctor Dobaños,
company meu de Bombers de
Barcelona “guanya qui més pateix”
i és veritat perquè el simple fet
d’acabar la prova ja comporta un
patiment important. El meu company
va guanyar la medalla d’or i va fer un
temps de 5 minuts. Jo vaig fer un temps
de 7 minuts.
Què destacaries d’aquests Jocs

Mundials de Policies i Bombers?

Una sensació increïble va ser l’entrada
a l’Estadi Olímpic, que estava ple, i
donar la volta a tot l’estadi amb totes
les delegacions. La cerimònia
d’inauguració, organitzada pel mateix
equip que les Olimpíades del 92, va
retre un homenatge a les víctimes de
l’11 de setembre del 2001 a les Torres
Bessones. Inoblidable!

Entrevista a...

Tony Díaz Iribarne
Fisioterapeuta i bomber



setembre-octubre 2003Noticiari de Fisioteràpia4

Tema del mes

Acords de la Comissió d’Exercici Lliure
i proposta d’actuacions col·legials

Les propostes són clares :
· Actualització dels honoraris
professionals
· Establiment dels protocols de
derivació
· Personalitat pròpia professional en
el catàleg de prestacions de les
entitats
Per la seva banda, el Col·legi
procedirà a complir els acords
establerts en les dues reunions
d’exercici lliure i per la comissió
d’exercici lliure:
1. Sol·licitud de l’inici de
negociacions amb les entitats
asseguradores i la patronal.
2. Publicació a tots els centres de
Fisioteràpia de Catalunya dels
honoraris professionals devengats per
les companyies aseguradores
3. Comunicació als mitjans de
comunicació de la situació del sector
4. Inici d’aturades selectives per
companyies d’assegurança
Aquests punts d’actuació són

progressius i la seva instauració depèn
de la capacitat negociadora de les
entitats d’assegurança i de la seva
flexibilitat negociadora amb el sector.
Esperem que TOTS els companys
d’exercici lliure secundin les
actuacions, des del centre més petit
a aquell més gran, ja que el futur de
la professió està en joc.
Resposta

La resposta dels centres de
Fisioteràpia a l’adhesió a les accions
col·legials envers l’exercici lliure ha
estat espectacular, amb més del 60%
de conformitat.
Necessitem, però, la resposta unànim
a les accions i us encoratgem a secun-
dar mitjançant la butlleta d’inscripció
que podeu trobar a la web del Col·legi
(www.f i s io te rapeutes .com/
comissions.htm) per obtenir un poder
negociador decisiu.
Registre

És vital, per al correcte funcionament
d’aquesta Comissió, que tots els cen-

La Fisioteràpia i les companyies asseguradores:
una relació a punt de trencar-se

SOM UN COL·LECTIU PROU
UNIT PER FER FRONT A LES
DIFICULTATS LABORALS
QUE PATEIX LA NOSTRA
PROFESSIÓ?
En ment i en boca de tots els que
ens dediquem a la fisioteràpia, passa
sovint la idea de la situació tant
dolenta que suporta aquesta
professió.
Tots ens queixem i ens planyem
del “Qui ho havia de dir! Semblava
una carrera amb tant de futur! No
ens pensàvem que a aquestes
alçades, en aquest país estigués tant
poc valorada”.
És un problema social? Cultural?
Polític? Econòmic? O és que no ens
hem sabut promocionar? Tant se val,
la qüestió és si ara, que cada vegada
som un col·lectiu més gran, som
capaços de canviar-ho.
Arribat aquest punt el següent
pensament és que això és una tasca
del Col·legi que ens representa i sí,
és cert, no ho podem fer
individualment, però l’error que
cometem tots, és NO FER RES i
esperar sense ni tan sols preocupar-
nos d’estar ben informats de les
iniciatives i  les tasques que està
duent a terme el Col·legi i de si té
prou recolzament per part de tots els
col·legiats.
Nosaltres fa mesos que, motivades
per la nostra estimació per aquesta
professió i preocupades per tot això
del que fem referència, vam
començar a col·laborar amb el
Col·legi (hem de confessar que érem
de les que pensàvem que el Col·legi
no feia res!) i ara podem dir que sí
que fa coses i es procupa, però és
un Col·legi jove que té molta feina
per fer i poc recolzament al darrera.
Si entreu a la seva web podreu veure
la quantitat de comissions que hi ha
funcionant i els projectes i gestions
en què s’està treballant, per exemple
per millorar l’exercici lliure, la
situació dels Treballadors Autònoms
Dependents (TRADE), aconseguir
l’acreditació sanitària per a centres
de fisioteràpia, crear una campanya
publicitària i de divulgació, etc.
Des d’aquí volem trencar un llança
a favor del nostre Col·legi i del seu
Degà,  ja que treballen per a nosaltres
amb honestedat i responsabilitat. I
demanem que tothom sigui també
responsable de mantenir-se informat
(a través de la pàgina web, el Dit,
etc.) i de participar i col·laborar en
els moments que calgui.
Potser durant anys vam tenir un
Col·legi poc eficaç però tot canvia i
les prioritats també, i ara és el moment
d’aprofitar les iniciatives d’aquest
equip per poder assolir aquestes
millores que tant desitgem.

Chiara Pegolo, col. 191
Mònica Folgarolas, col. 932

tres de Fisioteràpia, gabinets, etc.
estiguin inscrits en el Registre de Cen-
tres de Fisioteràpia del Col·legi, i que
aquest Registre es mantingui actualizat
al màxim (adreça, telèfon, integrants,
tècniques que s’apliquen, patologies
que es tracten, etc).

Cartes al Director



setembre-octubre 2003 Noticiari de Fisioteràpia 5

Activitats col·legials

Servei de Fisioteràpia
als X Campionats del Món de Natació

Els dies 13 al 27 de juliol passats
es varen celebrar a Barcelona els
X Campionats del Món de
Natació, amb les diferents
modalitats de salts, sincronitzada,
waterpolo, aigües obertes i
natació.
Per primer cop en uns campionats
del món, l’organització va comptar
amb la col·laboració del Col·legi
de Fisioterapeutes de Catalunya,
per donar serveis de Fisioteràpia
a tots els països participants que
no duien professionals qualificats
per poder tractar els seus
esportistes.
Hi van participar 165 països de tot
el món, i per mitjà de les nostres
mans hem pogut donar servei a
uns 70 països, d’entre els quals:
Korea, Nepal, Seychelles, Iraq,
Perú, Costa Rica, Mèxic, Itàlia,
Austràlia, Gran Bretanya, Illes
Marshall, etc.
El servei de Fisioteràpia ha estat
coordinat per Emili Ricart, i a
cada instal·lació hi havia un res-

ponsable a cada torn, tant de matí
com de tarda. Aquests
fisioterapeutes han estat:
- Piscina de Montjuïc, Salts:

Rafel Donat, com a responsable.
Ademés: Mieria Leiva, Núria
Falla, Àngel Gallego, Mònica
Martínez i Jesús Cervilla.

- Piscines Bernat Picornell,
Sincronitzada: Marta Bou, com
a responsable. Ademés: Anna
Font, Lorena Reguero, Helena
Castro i Sílvia Balanyà.

- Club Natació Barcelona,
Waterpolo: Marc Boada i Roger
Calbet com a responsables.
Ademés: Marcelo Ramírez,
Esther Garrote, Marta Ballester,
Josep Agustí, Luis del Pino, Je-
sús Blanco i Jorge Solís.

- Palau Sant Jordi, Natació: Luis
Manuel Delgado i Jaume
Munill, com a responsables.
Ademés: José Díaz, Ruben Boo,
Zuria Landa, Soraya Chillón,
Anna Duran, Ana Isabel Arnas,
Maria de Clares, Ana García,

Carolina Iglesias i Juan Diego
Borràs.

El nombre de tractaments per
instal·lació ha estat de:
- Salts: 70 tractaments,
- Sincronitzada: 7 tractaments,
- Aigües obertes: 26 tractaments,
- Waterpolo: 24 tractaments, i
- Natació: 237 tractaments.
Podem comprovar que en els
esports individuals el nombre de
tractaments ha estat molt elevat,
ja que en les modalitats per equips
la majoria duien els seus propis
serveis mèdics.
La base dels tractaments ha estat
el massatge de decàrrega dels
esportistes, integrant també
estiraments, teràpia manual,
crioteràpia, alguns embenats
funcionals i tractaments amb
electroteràpia sota
l’assessorament de la casa
Electromedicarin, amb el Sr. Ma-
nuel Espadas al capdavant de
l’equip col·laborador.
Ha estat una experiència

enriquidora per a tots, ja que hem
pogut viure 15 dies veient
esportistes amb i sense recursos,
des dels nordamericans,
australians, holandesos, alemanys,
fins a illes tan petites com Aruba,
Illes Marshall, i els tres iraquians
que eren excel·lents companys del
nostre Servei de Fisioteràpia.
Finalment, volem agrair a la Dra.
Marta Coll, cap del Servei Mèdic,
tota l’amabilitat envers els
fisioterapeutes, als responsables
de l’organització dels voluntaris,
a l’Òscar Garcia i la Cesca Riera
la confiança que varen dipositar
en tots nosaltres i també voldria
agrair al meu amic Joan Fortuny,
entrenador de natació al CAR de
Sant Cugat, que em va ajudar a fer
els contactes pertinents per dur a
terme aquesta tasca en aquests
Campionats del Món de Natació.
Gràcies, i a seguir treballant
perquè els fisioterapeutes
estiguem on hem d’estar: al costat
dels esportistes.

Detectado un nuevo factor en la artritis reumatoide

La artritis reumatoide afecta a una de cada 200 personas,

en especial mujeres jóvenes, con la consiguiente pérdida

de calidad de vida.

DM 27/ 3/ 03.

El ejercicio físico, arma contra el envejecimiento

Añadir más vida a los años y no más años a la vida es el

principal objetivo de la medicina antienvejecimiento.

DM 27/ 3/ 03.

Los niños que no toman lácteos duplican las fracturas

óseas

Cuando en la época de desarrollo no se consume leche

hay que suplir la carencia de calcio con otros alimentos

que lo contengan y vitamina D.

DM 28/ 3/ 03.

La ergonomia propone soluciones ante los nuevos

riesgos laborales

Las alteraciones por movimientos repetidos son patolo-

gías emergentes

DM 1/4/03.

Las ayudas ergogénicas facilitan la recuperación en

deportistas

Contribuyen a reparar las microroturas que se dan en las

fibras musculares

DM 1/4/03.

La correcta evaluación de la escoliosis exige control

radiológico

El correcto examen de espalda, hombros y caderas orienta

al clínico de la existencia de escoliosis, y las técnicas de

radiología establecen el diagnóstico preciso.

Detecten con PET “in vitro” cambios cerebrales asocia-

dos al Parkinson

DM 3/4/03.

La memantina reduce el deterioro clínico en pacientes

con Alzheimer moderado a grave

DM 3/4/03.

La combinación de tres fármacos ralentiza la progre-

sión de la ELA

DM 3/4/0.

Los lesionados cerebrales recurren a tratamientos al-

ternativos

DM 3/4/03.

Lumbalgia. Vía abierta a incorporar una nueva tera-

pia en todo el SNC

DM 4/4/03.

El trasplante de progenitores de resultado en esclerosis

múltiple

Según un estudio sobre quince pacientes con enfermedad

muy agresiva

DM 4/4/03.

Las nuevas artroplastias evitan la segunda operación

Utilizan materiales más flexibles y ligeros como el tantalio

DM 4/4/03.

Los anti-TNF de origen humano refuerzan la

terapia reumatológica

Recull de premsa Informació oficial
La artrosis dispone de una interleucina-1 para la fase

inicial inflamatoria

DM, 7.04.2003

El trabajo investigador contará para la carrera profesional

DM 8/4/03.

La PCR (proteína C reactiva) predice el riesgo de ictus

a largo plazo

DM 8/4/03.

Plantillas duras y rugosas evitan lesiones en deporte

La goma y el gel se ha incorporado masivamente al calzado

deportivo.

DM 8/4/03.

Realizado con éxito en España el primer injerto par-

cial de rodilla

La intervención permite al paciente conservar los ligamen-

tos cruzados.

DM 14/3/03.

Muñeca y mano, lo más dañado en los toreros

DM 15/4/03.

El ejercicio en el agua es rocomendable en problemas

articulares

En personas mayores de 45 años

DM 15/4/03.

Piden a CatSalut que amplíe su catálogo de prestacio-

nes en cirugía

Inclusión de EEM de doble electrodo.

DM 23/4/03.

Sobreconsumo de líquido en deportistas.

DM, 25/7/03

Los AINES pueden retrasar la aparición del Parkinson.

DM, 1/9/03.

Funcionalizar las superficies de implantes mejorará

los resultados

Modificación de las terminaciones para hacerlas más

biomiméticas

DM, 1/9/2003.

El hueso artificial deberá reunir la dureza y la flexibi-

lidad que caracteriza al humano.

DM, 1/9/2003.

Tercera edición del “Atlas de Anatomía Humana”, de

Netter.

Texto de autoevaluación de conocimientos pediátricos.

DM, 3/9/03.

Los colegios cobran más  protagonismo en la LOPS

DM, 5/09/2003.

El desarrollo de la bóveda plantar se inicia entre los 4-

6 años de vida.

Se comparan ambos pies, así como las medidas externa e

interna de un pie.

DM, 12/9/2003.

El “ método canguro” facilita el desarrollo físico en

prematuros

Los programas de estimulación temprana reducen el ries-

go de secuelas

DM, 12/9/2003.

El cannabis no puede eludir las reglas de la investigación

El cannabis, dentro del método científico

Faltan ensayos clínicos rigurosos sobre su uso terapéutico

DM, 15/9/2003.

La obesidad compromete la terapia de la escoliosis

Suele ser necesaria la cirugía

DM, 15/9/2003.

Las centrales suspenden a la LOPS y esperan mejoras

en el Estatuto

DM, 16/09/2003.

La vertebroplastia es eficaz en el tratamiento del dolor

vertebral

Esta técnica ha demostrado ser un método eficaz en el

tratamiento del dolor por vértebras dañadas y logra bue-

nos resultados en hemangiomas.

DM, 23/09/2003.

La terapia combinada no mejora la densidad ósea en

osteoporosis

La combinación de dos terapias disponibles actualmente

para la osteoporosis no mejora la densidad ósea.

DM, 23/09/2003.

Identificado un gen relacionado con la susceptibilidad

al ictus

Un equipo de científicos de los laboratorios deCODE

Genetics, en Islandia, ha identificado un gen que parece

tener cierta relación con la susceptibilidad al ictus.

DM, 23/09/2003.

Alelos HLA-DRB1 pueden predecir riesgo vascular en

afectados por AR

Los enfermos con artritis reumatoide tienen mayor riesgo

de morir prematuramente por patología cardiovascular que

las personas sin este proceso autoinmune.

DM, 24/09/2003.

La práctica de tai chi puede potenciar la inmunidad

ante los herpes

DM, 24/09/2003.

Los condroprotectores podrían evitar la progresión

de la artrosis

Evitar el dolor y detener la progresión de la artrosis son los

objetivos del tratamiento condroprotector.

DM, 30/09/2003

Manuel Baturone: «Hay que mejorar la información

que recibe el paciente reumático»

Los pacientes con osteoporosis, fibromialgia, artritis

reumatoide, espondilitis, lupus, artrosis, sjögren y gota

tienen una nueva herramienta a su disposición para aliviar

sus síntomas.

DM, 30/09/2003

Diseñan un ergómetro adaptado a minusválidos

El aparato permite una valoración completa tanto fisioló-

gica como funcional.

DM,30/09/2003

DOGC. Núm. 3977 – 30.09.2003

- Resolució:

TIC/2909/2003, de 25 de agosto, por la que se dispone

la inscripción y la publicación del Convenio colectivo de

trabajo del sector de los Clubs de Natación para los años

2003 - 2005 (código de convenio núm. 7901305).

BOE núm.  91, de 16 de abril de 2003

- 8033  Resolución de 24 de marzo de 2003, de la

universidad de Girona, por la que se publica la homolo-

gación del plan de estudios conducente al título oficial  de

Diplomado en Fisioterapia.

BOE núm. 96, de 22 de abril de 2003

- 8311 Resolución de 27 de marzo de 2003, de la

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Esta-

do, por la que se publica convenio de colaboración para

el 2003 entre el Servicio Catalán de la Salud y el Instituto

Catalán de la Salud con la Mutualidad General de Fun-

cionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las

Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para

la prestación en zonas rurales de determinados servicios.

BOE núm. 99, de 25 de abril de 2003

- 8557 ORDEN SCO/990/2003, de 8 de abril, por la que

se modifica la orden SCO/644/2003, de 14 de marzo, por

la que se nombran a los miembros del Tribunal Central de

las pruebas selectivas para el acceso a las plazas de

Fisioterapeutas en las Instituciones Sanitarias de la Seguri-

dad Social, dependientes del Instituto Nacional de la Salud.

BOE núm. 99, de 25 de abril de 2003

- 8559 ORDEN SCO/992/2003, de 11 de abril, por la

que se aprueba la relación definitiva de aspirantes ad-

mitidos y excluidos en el concurso – oposición para

el acceso a plazas de Fisioterapeutas en las Institucio-

nes Sanitarias de la Seguridad Social convocado por

Orden de 3 de diciembre de 2001.

BOE núm. 15, de 16 de juliol de 2003-09-26

- 12860 REIAL DECRET  718/ 2003, de 13 de juny,

pel qual s´homologa el títol de diplomat en fisioteràpia

de l´Escola Universitaria de Fisioteràpia Garbí, de la

Universitat de Girona. (“BOE” 154, de 28-6-2003.)

BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2003-09-26

- 17643 REAL DECRETO 1125/ 2003, de 5 de septiem-

bre, por el que se establece el sistema europeo de créditos

y el sistema de calificaciones en las titulaciones universita-

rias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

BOE núm. 225, de 19 de septiembre de 2003-09-26

- 17688 ORDEN ECD/2578/203, de 29 de julio, por la

que se modifica la Orden de 2 de noviembre de 1993, por

la que se establece el currículo del ciclo elemental del primer

nivel de la enseñanza especializada de Idiomas adaptado

a la educación a distancia, y se establecen nuevas condi-

ciones de edad de acceso de los alumnos a las enseñanzas

de idiomas en la modalidad de enseñanzas a distancia.

BOE núm. 204, de 26 de agosto de 2003

- 16737 Resolución de 31 de julio de 2003, de la
Universidad Ramon Llull, por la que se ordena la publi-
cación de la modificación del plan de estudios condu-
cente al título de Diplomado en Fisioterapia, que se
imparte en la Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia Blanquerna.

Boletín Oficial del
Estado (B.O.E.)

BOE núm. 300, de 16.12.2002

- 24513 Resolución de 13 de noviembre de 2002, de

la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud,

por la que se hace pública la composición de las Comisio-

nes que habrán de resolver concursos para la provisión de

plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y

Facultativos, Fisioterapeutas y DUE/ATS de las institucio-

nes sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

BOE núm. 311, de 28.12.2002

- 25290 Real Decreto 1426/2002, de 27 de diciembre,

por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2003.

BOE núm. 3, de 3.01.2003

- 201 Resolución de 17 de diciembre de 2002, de

la Dirección General de la Mutualidad General de Fun-

cionarios Civiles del Estado, por la que se publican

los conciertos suscritos por la misma para la presta-

ción de asistencia sanitaria durante el año 2003.

BOE núm. 6, de 7.01.2003

- 350 Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la

Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor

titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento

de “Fisioterapia” a don Fernando Vergara Pérez.

BOE núm. 13, de 15.01.2003

- 927 Resolución de 26 de diciembre de 2002, de

la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profe-

sora titular de Escuela Universitaria del área de conoci-

miento de “Fisioterapia” a doña Belén Díaz Pulido.

BOE  núm. 80, de 3 de abril de 2003

- 6770  Resolución de 27 de febrero de 2003, de ls

Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por

la que se convocan los Premios Nacionales a la Innova-

ción Educativa 2003.

BOE núm. 83, de 7de abril de 2003-04-23

- 7039  ORDEN  TAS/788/2003, de 3 de abril, por la que

se aprueban las listas definitivas de admitidos y exclui-

dos y se anuncia la fecha, lugar y hora de celebración de

las pruebas selectivas para el acceso, en el marco del

proceso de consolidación de empleo de personal

estatutario, a plazas de las categorías de ATS/DUE y

fisioterapeutas en las Instituciones Sanitarias de la Segu-

ridad Social dependientes del Instituto Social de la Marina.

Diari Oficial de la

Generalitat de

Catalunya (D.O.G.C.)

DOGC núm. 3812, de 31.01.2003

-Decret 25/2003, de 21 de gener, pel qual s’aprova

l’adscripció de l’Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí

a la Universitat de Girona

DOGC núm. 3852, de 27.03.2003

-Resolució SSS/735/2003, de 19 de març, per la qual

s’adjudiquen les places de la categoria professional de

fisioterapeuta de primària de la Seguretat Social,

corresponents a la fase de concurs oposició (núm. de

registre de la convocatòria P-FISIO-2001).

DOGC. Núm. 3866 - 16.4.2003

-Resolució:

De 31 de març de 2003, per la qual es nomenen les

comissions que han de jutjar els concursos per a la provisió

de diverses places dels cossos docents universitaris,

convacats per resolució de 20 de novembre de 2001

(BOE de 6 de desembre de 2001).

DOGC. Núm. 3871 – 25.4.2003

-Resolució:

GRI/1048/2003, de 15 de abril , per la qual es dóna publicitat

a ĺ Acord de la Comissió  de Govern per Assumptes

Institucionals i Socials de 15 d´abril de 2003, relatiu a

ĺ oferta d´ocupació pública parcial per a ĺ any 2003, de 884

places vacants de personal estatutari sanitari no facultatiu de

diverses categories professionals de ĺ Hospital Universitari

de Vall d´Hebron, de la Ciutat Sanitaria i Universitaria de

Bellvitge, de ĺ Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

de Badalona i de ĺ Hospital de Viladecamps, dependents

de ĺ Institut Cátala de la Salud.

DOGC. Núm 3944 – 11.8.2003-09-26

-Resolució:

TIC/2440/2003, de 5 de maig, per la qual es disposa la

inscripció i la publicació de l’Acord d’actualització de

l’IPC de l’any 2002 i de les taules per a l’any 2003 del

Conveni col·lectiu de treball del sector d’establiments

sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i

laboratoris d’anàlisis clíniques (codi de conveni núm.

7900815).

-Resolució:

 TIC/2809/2003, de 15 de mayo, por la que se dispone

la inscripción y la publicación del Acuerdo de la Mesa

Sectorial de Negociación de Sanidad sobre las condiciones

de trabajo del personal de las instituciones sanitarias del

Instituto Catalán de la Salud (ICS) (código de convenio

7902012).
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STRETCHING GLOBAL ACTIVO
Dirigit a: Professionals del camp de la
gimnàstica, fisioteràpia, esport
Metodologia: 40 % teoria i 60 % pràctica
Lloc de realització: Apartotel Royal
Tárraco - Tarragona
Dates / Durada: Del 5 al 8 de febrer de
2004 - 30 hores
Professorat: Dr. Aittor Loroño, Pilar
Velasco i Iñaki Pastor
Preu: 375 € (fins el 16 de gener de 2004 -
després, amb un recàrrec de 30 €)
Informació i inscripcions: Montse López
Archs
Tels. 977 21 35 48 - 609 20 64 57
mola@menta.net
CURS DE POSTGRAU: FISIOTERAPIA
EN GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA
Organitza: Universitat de València. Escola
Universitària de Fisioteràpia
Durada: 130 hores
Nombre de places: Mínim de 14 - màxim
de 22
Matrícula: Del 17 de novembre al 14 de
desembre de 2003
Preu: 840 €
Dates: Del 16 de gener al 24 d´abril de 2004
Més informació:
Escola Universitària de Fisioteràpia
C. de la Guàrdia Civil, 22 - 46020 València
Tels. 96 398 38 56 - 96 398 38 55
NUEVOS CONCEPTOS EN
ELECTROTERAPIA
Organitza: Gestión y Formación Hospita-
laria, S.L.
Adreçat a: Fisioterapeutes
Dates: 27-28 de març, 24-25 d´abril, 8-9-
22-23 de maig de 2004
Professorat: Rolf Hoogland,
fisioterapeuta, professor de la Hogeschool
van Amsterdam (Holanda)
Preu: 420 €
Durada: 56 hores teòrico-pràctiques
Lloc de realització: Unidad de Fisioterapia
del Hospital General de Móstoles
Río Júcar, s/núm. - 28935 Móstoles (Madrid)
Secretaria del curs:
G.F.H., SL C/ Alburquerque, 11 - 28010
Madrid
Tel. 91 594 03 47 / 649 927 850
Fax: 91 448 39 39
CURSO DE TÉCNICAS DE MÚSCULO-
ENERGÍA DE MITCHELL
Organitza: Colegio Profesional de
Fisioterapeutas del Principado de Asturias
Lloc: Oviedo
Professorat: Xavier Hugas, professor
d´osteopatia a l´EUF Gimbernat
Dates: 28-29 de febrer, 24-25 abril, 15-16
de maig de 2004
Hores lectives: 48 h.
Preu: 450 €. No col.legiats: 650 €
Més informació: Colegio Profesional de
Fisioterapeutas del Principado de Asturias
Uría, 44 4t-A - 33003 Oviedo
Tel. i Fax: 985 22 80 59
www.cofispa.org - admin@cofispa.org
CURS A DISTÀNCIA:
ELECTROESTIMULACIÓN APLICADA
Organitza: Fundación para el Desarrollo
de la Formación Continuada Sanitaria
Durada: 100 hores
Acreditat per la Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud
Més informació: Fundación para el
Desarrollo de la Formación Continuada
Sanitaria
C/ Orense, 85 - Edif. Lexington - 28020 Madrid
Tel. 91 567 84 47 - Fax: 91 567 84 48
info@formacioncontinuadasanitaria.com
MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES
Organitza: Centro de Enseñanzas Especia-
lizadas
Centre amb autorització 12 / 97 de la
Generalitat

Preu: 2.700 € -Preu sense bonificació:
2.900 €-
Més informació: Centro de Enseñanzas
Especializadas
Via Laietana, 71 1r-2a
Tel. 93 301 10 65 - Fax: 93 301 10 99
cee.laietana.71@terra.es
CURS DE POSTGRAU: FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA
Organitzen: Departamento de Fisioterapia
i Escuela Universitaria de Fisioterapia
Hi col.laboren: Asociación Española de
Fisioterapeutas i Colexio Oficial de
Fisioterapeutas de Galicia
Dirigit a: Diplomats en Fisioteràpia
Durada: 200 hores (130 teòriques i 70
pràctiques): 20 crèdits lectius
Preu de la matrícula: 1562,63 €
Lloc de realització: E.U. de Fisioteràpia
Horari: Secretaria i informació:
E.U. de Fisioterapia de A Coruña
Centro Universitario de Oza
Campus de Oza, s/núm. - 15006 A Coruña
Tel. 981 16 70 00 Ext. 5878 - Fax: 981 16 71 55
www.udc.es/uep/p41.htm - fisioter@udc.es
CURS DE POSTGRAU: FISIOTERAPIA
MANIPULATIVA ARTICULAR
Organitza: E.U. de Fisioterapia de la
Universidade da Coruña i Departamento de
Fisioterapia
Hi col.laboren: Asociación Española de
Fisioterapeutas i Colexio Oficial de
Fisioterapeutas de Galicia
Dirigit a: Diplomats en Fisioteràpia
Durada: 400 hores (40 crèdits lectius)
Preu de la matrícula: 1.785 € (a abonar
en dos terminis)
Lloc de realització: Escuela de Fisioterapia
de la Universidade da Coruña
Horari: 10.00-14.00 h. i de 15.30-16.30 h.
Secretaria i informació:
E.U. de Fisioterapia de A Coruña
Centro Universitario de Oza
Campus de Oza, s/núm. - 15006 A Coruña
Tel. 981 16 70 00 Ext. 5878 - Fax: 981 16 71 55
www.udc.es/uep/p06.htm - fisioter@udc.es
DIPLOMA DE POSTGRAU:
INVESTIGACIÓ QUALITATIVA I
PARTICIPATIVA EN CIÈNCIES DE LA
SALUT I SOCIALS
Organitzen: EUI de l´Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau i la Fundació Doctor Robert
Hi col.laboren: Escola Universitària de la
Creu Roja i Instituto de Salud Carlos III
Preu: 1.804 €
Dates: Mòdul I: 30-31 de gener, 19-20 de
febrer de 2004
Mòdul II: 20-21 de febrer, 25-26 de març,
15-16-17 d´abril i 20 de maig de 2004
Mòdul III: 21 de maig, 17-18 de juny, 16-
17-18 de setembre, 21-22 d´ octubre, 18-
19-20 de novembre de 2004
Informació i inscripcions: Secretaria de la
Fundació Doctor Robert
Sant Antoni Maria Claret, 171 - 08041 Barcelona
Tel. 93 433 50 00 - Fax: 93 433 50 06
Web: www.fdrobert.org -
fdrobert@fdrobert.org
FORMACIÓ ´ON LINE´
Organitza: Escola Virtual de Salut
Consorci Hospitalari de Catalunya i
Universitat de Barcelona Virtual
Metodologia docent: Formació continuada
i postgraus ´on line´
Adreçat a: Professionals de la salut, gestors,
caps de servei, centres sanitaris, etc.
Preu: Segons formació
Durada: Segons formació
Més informació: Escola Virtual de Salut
C/ Brusi, 61 - 08006 Barcelona
Tel. 93 241 45 41 - Fax: 93 200 56 13
www.evs.ub.es - info@evs.ub.es
EXPERTO UNIVERSITARIO EN
CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS
MAYORES
Organitza: Universidad Nacional de

Educación a Distancia
Crèdits: 25 crèdits (250 hores)
Núm. de places: 200 places
Adreçat a: Diplomats universitaris
Preu: 880 €, dels quals 80 € corresponen
al material didàctic
Hi ha la possibilitat de sol.licitar beques,
segons circumstàncies personals
Informació i inscripcions: Fundación
General de la UNED
Secretaría de Cursos
Avenida General Herrera Oria, 378 Edif. B
28035 Madrid
Tel. 91 386 72 75 / 15 92 - Fax: 91 386 72 79
www.fundacion.uned.es -
gloriaperez@edu.uned.es
Per a obtenir més informació acadèmica:
Sra. Gloria Pérez
Tel. 91 398 88 17 / 88 83
POSTGRAU EN ACUPUNTURA PER A
PROFESSIONALS DE LA SALUT
Organitza: Escola Universitària
d´Infermeria Sant Joan de Déu
Adreçat a: Diplomats i llicenciats en
Ciències de la Salut
Metodologia docent: Teòrico-pràctica,
pràctiques clíniques tutoritzades i amb
pacients reals
Durada: Tres cursos acadèmics
Inici del curs: Immediat
Preu: 1.657 € el primer curs. Hi ha
diferents formes de pagament
Informació i inscripcions:
-En horari de 9,00 a 15,00 h-
EUI Sant Joan de Déu
C/ Santa Rosa, 39-57 - 08950 Esplugues de
Llobregat
Tel. 93 280 09 49 - Fax: 93 600 61 12
cdomingo@eui.hsjdbcn.org
POSTGRAUS DE LA UNIVERSITAT DE
VIC - CURS 2003-2004
C/ Sagrada Família, 7 08500 - VIC
Tel. 93 886 12 22 - Fax: 93 889 10 63
www.uvic.es - eucs@uvic.es
 TÈCNIC EN PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS
Organitza: SDG, Recursos Humans
Nivells: Intermedi i Superior: Seguretat
Modalitat: Semipresencial (tutories
quinzenals, de 18 a 19 h)
Inici del curs: Immediat
Preu: 1.800 € curs sencer. 1.000 € o bé
800 € segons la part triada
Inscripcions: De 9 a 14 i de 16 a 19 h.,
amb DNI, currículum i fotografia, a:
SDG, Avinguda de Roma, 5 2n-4a - 08029
Barcelona
Tel. 93 430 49 17 - 93 439 40 62
sdg@copc.es
FORMACIÓ ´INSTITUTO PRODAN´ -
2003-2004
Organitza: Instituto PRODAN
Avinguda Meridiana, 358, 9è C-D
08027 Barcelona
Tel. 93 274 40 61 - Fax: 93 312 01 76
Coordinació docent: Dr. Juan Pedro Lapuente
www.institutoprodan.com -
prodan@institutoprodan.com
POSTGRAUS DE L´E.U.F.
GIMBERNAT - CURS 2003-2004
Organitza: Escoles Universitàries Gimbernat
Vial Interpolar del Vallès, s/núm.
08190 Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 589 37 27 - Fax: 93 589 14 66
Horari de Secretaria: De 10 a 13 h. i de 16
a 19 hores
www.eugimbernat.com  -
gimbernat@cesc.es
FORMACIÓ ´ON LINE´
Organitza: Campus Virtual de l´Esport
Modalitat: Formació ´on line´ de:
- tres postgraus i
- quatre cursos d´especialització.
Metodologia: Els postgraus poden ser
realitzats de manera unitària o bé per mòduls.
Informació: Campus Virtual de l´Esport

C/ Brusi 61 - 08006 Barcelona
Tel. 93.362.15.75 - Fax: 93.209.07.97
www.deporte.ubvirtual.com -
info@ubvirtual.com
CURSO DE EXPERTO EN
KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA
Organitza: Dep. de Fisioterapia de la
Universidad Europea de Madrid
Lloc: Madrid
Durada: 250 hores
Preu / Inici del curs: No facilitats
Director del curs: Javier Sedano Palomero
Més informació: Tel. 91 211 55 67
A/e: javier.sedano@uem.es
Web: www.uem.es/web/cisa
CURSO DE EXPERTO EN EUTONÍA
GERDA ALEXANDER
Organitza: Dep. de Fisioterapia de la
Universidad Europea de Madrid
Lloc: Madrid
Durada: 180 hores
Preu / Inici del curs: No facilitats
Director del curs: Javier Sedano Palomero
Més informació: Tel. 91 211 55 67
A/e: javier.sedano@uem.es
Web: www.uem.es/web/cisa
CURSO DE EXPERTO EN TERAPIA
HOMEOPÁTICA
Organitza: Dep. de Fisioterapia de la
Universidad Europea de Madrid
Lloc: Madrid
Durada: 340 hores
Preu / Inici del curs: No facilitats
Director del curs: Javier Sedano Palomero
Més informació: Tel. 91 211 55 67
A/e: javier.sedano@uem.es
Web: www.uem.es/web/cisa
CURSO DE EXPERTO EN
ACUPUNTURA Y MOXIBUSTIÓN
Organitza: Dep. de Fisioterapia de la
Universidad Europea de Madrid
Lloc: Madrid
Durada: 400 hores
Preu / Inici del curs: No facilitats
Director del curs: Javier Sedano Palomero
Més informació: Tel. 91 211 55 67
A/e: javier.sedano@uem.es
Web: www.uem.es/web/cisa
CURSO DE FISIOTERAPIA EN OBS-
TETRICIA Y URO-GINECOLOGÍA
Organitza: Dep. de Fisioterapia de la
Universidad Europea de Madrid
Lloc: Campus de la Universidad Europea
de Madrid, Villaviciosa de Odón (Madrid)
Durada: 120 hores (12 crèdits): del 16 de
gener al 20 de juny del 2004.
Preu / Inici del curs: No facilitats
Directora del curs: Carolina Walker
Més informació: Tel. 91 211 55 67 (tardes)
A/e: carolina.walker@fis.cisa.uem.es
Web: www.uem.es/web/cisa
POSTGRADO EN FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA Y CARDIACA
Organitza: Dep. de Fisioterapia de la
Universidad Europea de Madrid
Lloc: Madrid
Durada: 140 hores (divendres, dissabtes i
diumenges)
Preu / Inici del curs: No facilitats
Director del curs: Alfonso Montero Pacios
Més informació: Tel. 91 211 55 66
A/e: alfonso.montero@fis.cisa.uem.es
Web: www.uem.es/web/cisa
CURSO DE EXPERTO EN DRENAJE
LINFÁTICO MANUAL
Organitza: Dep. de Fisioterapia de la
Universidad Europea de Madrid
Lloc: Villaviciosa de Odón
Durada: 172 hores (7 seminaris distribuïts
en el curs escolar: setembre 2003 a maig
2004)
Preu / Inici del curs: No facilitats
Directora del curs: Paloma Domingo García
Més informació: Tel. 91 211 55 67
A/e: paloma.domingo@fis.cisa.uem.es
Web: www.uem.es/web/cisa

Agenda

PROGRAMA ESTADA PER A
FISIOTERAPEUTES EN REEDUCACIÓ
DEL SÒL PÈLVIC
Organitza: Institut Clínic d´Obstetrícia,
Ginecologia i Neonatologia. Corporació
Sanitària Clínic
Metodologia: El curs està basat en
pràctiques tutelades. Es proporcionaran
bases teòriques amb suport bibliogràfic
Durada: 400 hores
Inici: A pactar amb les persones
interessades. L´horari serà pel matí
Direcció: Dra. Espuña, Sra. Ángeles
Delgado, Sra. Glòria Sebastià
Matrícula: 3000 €
Informació i inscripcions: Aula Clínic
Sra. Mercè Sabaté
Tel. 93 227 98 52
mesabate@clinic.ub.es
CURSOS OMPHIS INSTITUT
Dirigits a: Diplomats en Fisioteràpia
Informació: Omphis Institute
Adreça: Balmes 32, pral. 1a
08007 Barcelona
Tel. 93 487 44 11 - Fax: 93 487 08 00
www.omphis.es - institut@omphis.es
Llistat de cursos:
1.- CADENAS MUSCULARES Y ARTI-
CULARES. DIAGNÓSTICO Y TRATA-
MIENTO
2.- DIAGNÓSTICO FISIOTERÁPICO
3.- DRENAJE LINFÁTICO
4.- LIBERACIÓN MIOFASCIAL
5.- MASAJE DE CYRIAX
6.- MASAJE EN EL DEPORTE
7.- MASAJE DE TEJIDO CONECTIVO
8.- MASAJE INFANTIL
9.- MÉTODO POLD DE TERAPIA
MANUAL
10.- EVALUACIÓN Y MOVILIZACIÓN
DEL CANAL MEDULAR Y LOS NER-
VIOS PERIFÉRICOS
11.- NEUROREHABILITACIÓN. MÉTO-
DO HPF
12.- REFLEXOTERAPIA PODAL
13.- SÍNDROME DE DOLOR
MIOFASCIAL. TRATAMIENTO CON-
SERVADOR E INVASIVO DE LOS
PUNTOS GATILLO
14.- TERAPIA ACUÁTICA
CURSOS A DISTÀNCIA
Organitza: Asociación Socio-sanitaria
LOGOSS
Curs: Diagnóstico y tratamiento de las
patologías de la columna vertebral (2,8 crèdits)
127 euros
Curs: Geriatría y Gerontología. Rehabilita-
ción del anciano (7 crèdits) 105 euros
Dirigits a: Fisioterapeutes
Informació: Asociación Socio-sanitaria
LOGOSS Tel. 902 153 130
www.logoss.net - formacion@logoss.net
ESTUDIOS SUPERIORES DE MEDICI-
NA TRADICIONAL CHINA Y
MÁSTERS EN ACUPUNTURA,
FITOTERAPIA Y TUI NA
Organitza: MTC - Escuela Superior de
Medicina Tradicional China
Reconeguts per la Universitat de Pekín
Informació:
- Amposta: C/ Larache, 8 - 43870 Amposta
Tel. 977 70 42 02 - Fax: 977 70 59 45
www.mtc.es - mtc@mtc.es
- Barcelona: Avgda. Madrid, 168-170
Entsòl. A - 08028 Barcelona Tel. 902 16 09
42 - Fax: 93 339 52 66
intermtc@mtc.es
CURSOS A DISTÀNCIA
Organitza: ALCALÁ. Asociación para la
Formación Continuada en Ciencias de la
Salud y Educación
Cursos: Fisioterapia en Geriatría: Rehabili-
tación para un envejecimiento con calidad
de vida
Actuación integral urgente ante un politrau-
matismo / Bioética en ciencias de la salud

Actualización en Geriatría y Gerontología (
I ) i ( II )
Dolor de espalda: prevención de riesgos
laborales / Cuidados paliativos. Avances sin
final
Prevención y tratamiento de lesiones en la
práctica deportiva / Accidentes cerebro-
vasculares. Qué, cómo, por qué
Informació: Tel. 902 108 801
Tel. 953 58 53 30 - Fax: 953 58 53 31
C/ Ramón y Cajal, 20 - 23680 ALCALÁ
LA REAL (Jaén)
www.zonadesalud.org -
info@zonadesalud.org

 POSTGRAUS I CURSOS 2003-2004 -
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE
CATALUNYA
Facultat de Ciències de la Salut
Universitat Internacional de Catalunya
C/ Gomera, s/n
08190 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 504 20 00 - Fax: 93 504 20 01
www.unica.edu - infofisio@csc.unica.edu

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES
Especialitats de Seguretat, Higiene i
Ergonomia i Psicosociologia
Organitza: Ergo Grup
Informació: Ergo Grup
Ronda Universitat, 3 1r-1a - 08007 Barcelona
Tel. 93 412 71 00 - Fax: 93 412 12 88
eg3@ergogrup.com
BLANQUERNA - Tercer Cicle i
Formació Continuada
Organitza: Escola Universitària
d´Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna -
Universitat Ramon Llull
Dates: Curs 2003 - 2004
Informació: Escola Universitària
d´Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna
C/ Padilla, 326-332 - 08025 Barcelona
Tel. 93 253 30 00 - Fax: 93 253 31 12
www.blanquerna.url.es -
euifsioe@blanquerna.url.es

MÁSTER DE BIOÉTICA Y DERECHO -
5a. edició
Organitza: Observatori de Bioètica i Dret -
Parc Científic de Barcelona - Universitat
de Barcelona.
Lloc: Observatori de Bioètica i Dret.
Preinscripció: Oberta permanentment.
Preu: 3.606 € (1.803 € per curs
acadèmic).
Documentació: imprès de sol.licitud,
currículum vitae, abonament de 300 •.
Requisit: Estar en possessió d´un títol de
llicenciatura o diplomatura.
Informació: Observatori de Bioètica i Dret
- Parc Científic de Barcelona
Universitat de Barcelona
C/ Baldiri Reixac, 4-6 Torre D - 08028
Barcelona
Tel./Fax: 93 403 45 46
www.bioeticayderecho.ub.es -
obd@pcb.ub.es

POSTGRAUS EN PSICOMOTRICITAT
Organitza: Facultat de Psicologia, Ciències
de l´Educació i de l´Esport Blanquerna
Universitat Ramon Llull
Dates: Curs acadèmic 2003-2004
- Postgrau d´especialistes en psicomotricitat
(8a. edició)
- Postgrau en Teràpia Psicomotriu
(1a. edició)
Informació: Facultat de Psicologia,
Ciències de l´Educació i de l´Esport
Blanquerna
Carrer Císter, 34 - 08022 Barcelona
Tel. 902 113782 - 93 253 30 06
De 10.00 h a 14.00 h i de 15.30 h a 19.30 h
www.blanquerna.url.es -
fpceefc@blanquerna.url.es
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Activitats col·legials

Lliurament del Premi June Nyström
al fisioterapeuta Bernabé Cobo

L’any 1998 el Col·legi va instaurar el Premi June Nyström de Fisioteràpia per premiar el
valor de difusió, promoció i investigació en el camp de la Fisioteràpia

June Nyström va ser una de les

primeres fisioterapeutes de

Catalunya, precursora de la nostra

professió i gran amant de la

mateixa.Va dedicar la seva vida a

transmetre els valors

professionals i humans de

Fisioteràpia i dels seus

professionals, a casa nostra i més

enllà de les nostres fronteres -es

traslladà per tres continents-, on

transmeté la seva vàlua com a per-

sona i com a professional. L’any

1998 ens va deixar físicament,

però la seva memòria i la seva

memòria i la seva vàlua perdura

en tots nosaltres.

Aquest guardó ens premia a tots

i és una petita ofrena a la perso-

na de la June Nyström.

El passat 29 de maig es va cele-

brar el Sopar-Col·loqui en què,

com en cada edició, es va

concedir el Premi June Nyström.

Enguany va recaure en la perso-

na de Bernabé Cobo, persona de

carisma i personalitat

excepcionals. Sempre s’ha

dedicat completament a la nostra

professió, amb l’única ambició

de treballar per i per a la

professió, no només des de la

seva feina en el dia a dia, sinó des

de la seva faceta d’investigador.

Cal destacar que, sense

subvencions i amb el seu únic

esforç personal, familiar i

econòmic, ha estat capaç de crear

un aparell que té patentat -el

Cobotrac- i amb ell tot un mètode

de treball. La seva satisfacció ha

estat portar a terme la seva idea,

que a la vegada és la seva

insatisfacció, ja que encara li

faria alguns canvis...

En fisioteràpia és imprescindible

posseir una base científica i a la

vegada posseir unes

característiques determinades

com poden ser una part creativa,

una altra reflexiva, unit al sentit

comú i si a això li unim una gran

sensibilitat humana, ens trobem

amb en Bernabé Cobo, un

fisioterapeuta que anomenem de

base però de gran alçada

professional.

Crec que la seva fama s’ha estès

com una taca d’oli. Diria que

molta gent n’ha sentit parlar en-

cara que no el conegui.

Felicitats!

Comissions
col·legials

Creació de la
Comissió

d’Hipoteràpia

Reunits el dia 25 de juny de 2003
a la seu del Col·legi de
Fisioterapeutes: Teresa Xipell,
Marta Fernández, Núria Pastallé,
Eloïsa Martínez, Lluïsa Porté.
Punts tractats:
· S’afegeixen com a membres

de la comissió Arlet
Ferrando i Neus López.

· Es redacten els objectius de

la comissió:

1) Ordenar dins del marc de les
lleis, vigilar i regular l’exercici
de la professió (hipoteràpia)
dins la fisioteràpia:

- Definir hipoteràpia.

- Definir els estudis
d’hipoteràpia.

- Definir els professionals.

2) Representar els interessos
generals de la professió
especialment en les relacions
amb l’Administració,
Generalitat i Ajuntaments
dins dels àmbits
d’Ensenyament, Benestar
Social, Sanitat i Esports.

3) Defensar els interessos
professionals dins de l’àmbit
eqüestre: assegurança,
salari, etc.

4) Establir relació amb la
Federació Catalana d’Hípica
per regular la funció dels
professionals relacionats
amb l’equitació.

5) Promocionar i divulgar els
beneficis de la hipoteràpia
amb la finalitat d’un bé per
la salut i una millora de la
qualitat de vida.

6) Donar suport de qualitat en
totes les vessants
professionals: científica,
material, borsa de treball,
etc.

7) Vetllar per l’ètica
professional i pel respecte
als drets dels ciutadans.

8) Vetllar pel bon tracte que
han de rebre els cavalls.

9) Evitar i si s’escau perseguir
l’intrusisme.

10) Donar informació i
promocionar aquesta nova
especialitat dins de la
fisioteràpia. Promoure la
recerca i divulgació dels
treballs científics.

11) Promoure la interrelació
entre els especialistes en
hipoteràpia.
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Bibliografia recomanada

Compendio de técnicas en

rehabilitación

musculoesquelética

Paul Goodyer

McGraw-Hill Interamericana, 2003

Llibre complet, concís, amb accés

ràpid a instruccions per a avaluar i

tractar 75 dels problemes més

freqüents en més de 25 trastorns,

amb dades exploratòries relaciona-

des amb cada trastorn i els plans

terapèutics corresponents a cada

trastorn descrit. Es tracta d’un

compendi precís i actualitzat sobre

fisioteràpia ortopèdica, organitzat

per regions corporals, i amb un

resum dels principis d’avaluació

ortopèdica, de l’espatlla i el braç,

colze, canell i mà, columna cervical i

toràcica, columna lumbar i pelvis,

maluc i genoll, cama i peu.

Dolor lumbar. Enfoque del diag-

nóstico y el tratamiento basado en

los síntomas

K. S. Rucker, A.J. Cole i S. M. Weinstein

McGraw-Hill Interamericana, 2003

Aquest pràctic enfoc del diagnòstic

i el tractament permet millorar la

capacitat d’avaluació dels pacients

que acudeixen amb dolor lumbar o

dolor de l’extremitat inferior.

L’enfoc lògic basat en els

símptomes imita les situacions

clíniques a les que el fisioterapeuta

s’enfronta diàriament. Utilitzant la

història clínica i l’exploració física

del pacient per a formular una pri-

mera impressió i un pla de

rehabilitació, aprendrà a avaluar i a

tractar un pacient que pesenta do-

lor lumbar o dolor de l’extremitat

inferior.

Webs recomanades

Dolor y disfunción craneofacial.

Terapia manual, valoración y tra-

tamiento

Harry von Piekartz i Lynn Bryden

McGraw-Hill Interamericana, 2003

Aquest llibre presenta els

coneixements actuals i els últims

avenços en neuro-ortopèdia per a

l’abordatge dels pacients amb dolor

i disfunció craneocervical i

craneofacial. Reuneix les troballes

més recents pel que fa a

desenvolupament, anatomia funcional

i etiopatogènia del dolor en relació

amb les estructures de la regió cra-

neal, juntament amb pautes de

valoració i tractament. S’exploren en

profunditat les tècniques manuals so-

bre els ossos i teixits nerviosos

craneals, ademés d’altres enfocs, i es

revisa la bibliografia actual.

Tratamiento fisioterápico de la

rodilla

A. Basas García, C. Fernández de las

Peñas i J. A. Martín Urrialde

McGraw-Hill Interamericana, 2003

Es tracta d’un treball exhaustiu sobre el

genoll, primer amb un record anàtomo-

fisiològic, biomecànica, patomecànica,

exploració fisioteràpica del genoll, i

després amb l’abordatge de les

diferents patologies que poden afectar

aquesta articulació, com poden ser la

propiocepció, embenats funcionals,

ortesis de genoll, cinesiteràpia, etc.

Fonamental per a professionals que

vulguin actualitzar conceptes

relacionats amb el tractament

fisioteràpic en patologia càpsulo-

lligamentosa, d’origen meniscal, mús-

culo-tendinós, femororotulià, traumàtic

ossi, gonartròsic, reumàtic, etc.

Tant la pàgina de

VIASALUS.COM com la de

CANALSALUD.COM són

divulgatives sobre temes de

salut. A Viasalus hi

podrem trobar

l ’ E n c i c l o p è d i a

Il·lustrada de Salut, el

material de la qual ha

estat seleccionat per la

Biblioteca de Medici-

na dels Estats Units

com una de les principals

fonts d’informació on-line

dirigides al consumidor.

Molts portals i institucions de

renom que es dediquen a la

salut utilizen aquesta

enciclopèdia, entre les quals

es troben Yahoo, WebMD i

Merck Medco, per ci-

tar-ne algunes.

A canalsalud.com, a

banda de l’apartat de

novetats relacionades

amb temes de salut, hi

trobem diferents

apartats com ‘médico

de familia’, ‘vivir en forma’,

‘inforsalud’, etc des d’on

podrem trobar la informació

que ens calgui.

Recuperat-ion Electrolitos, en el seu

afany d’impulsar i recolzar la

investigació científica orientada a la

millora de la salut muscular, ofereix a

tots aquells fisioterapeutes que ho

desitgin un manual d’exercicis per a

pacients de fibromiàlgia: La

Fibromialgia y el ejercicio. Aquesta

publicació, en la redacció de la qual han

col·laborat prestigiosos professionals

amb una gran experiència en aquest

camp, descriu la malaltia i les seves

Publicació professional
«La Fibromialgia y el ejercicio»

manifestacions clíniques i proposa

l’abordatge terapèutic, fent especial

insistència en l’activitat física.

Malgrat que encara no se’n tinguin

evidències científiques, pràcticament hi ha

un acord unànime entre els professionals

en el fet que els pacients amb fibromiàlgia

milloren amb l’exercici.

Sota aquest prisma, s’hi proposa un pro-

grama d’exercicis i una guia terapèutica

amb la freqüència i durada recomanades

per a realitzar tota activitat física que

vulgui pal·liar els molestos símptomes

d’aquesta malaltia.

En la seva redacció han col·laborat la Dra.

Montserrat Virumbrales, professora Ti-

tular de Fisioteràpia de la Universitat In-

ternacional de Catalunya i metge de

Serveis Integrals de Rehabilitació de Bar-

celona, i Xavier Oliver, Director Territo-

rial de Corporación Fisiogestión.

Si desitja rebre’n un exemplar només ha

de fer arribar la seva petició amb les seves

dades a: Recuperat-ion Electrolitos S.L.

C/ Aribau 198,   5è - 08036 Barcelona.

(Tel. 902 190 246,  fax: 93 212 34 53, e-

mail: info@recuperat-ion.com ).




