
eficients, i la inexistència per
part de l’Administració de con-
trol del resultat final. Per no dir
centres on el pacient s’ha de po-
sar ell mateix l’ultrasò o s’atenen
sis hemiplègics a l’hora.
Estem en un punt de difícil retorn
a no ser que tots els agents
implicats reflexionin al voltant

del que estan fent: l’Admi-
nistració sobre els serveis que
presta als ciutadans i els
professionals sobre com es pres-
ta aquest servei.
Hem de ser conscients però que
aquest camí s’ha de fer junts entre
tots nosaltres i junts amb altres
professionals sanitaris. Això

El Palau de la Generalitat de Catalunya,

seu de la Presidència del Govern
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Els passats dies 14 i 15 de novembre es va celebrar a la seu del
Col·legi el Vídeo-Simposium de Fisioteràpia en Pediatria. L’objectiu
d’aquest esdeveniment va ser posar en comú els mètodes de treball dels
Fisioterapeutes que treballen en l’àmbit de la Pediatria usant un suport
de presentació força innovador.
El 24 de novembre va tenir lloc la conferència sobre Acupuntura, el dia 4
de desembre va tenir lloc la conferència sobre «Adaptació dels estudis de
Fisioteràpia a l’espai Europeu d’Ensenyament Superior. Una oportunitat
per a millorar», a càrrec del Sr. Jesús Rebollo Roldán, i per al dia 16 de
desembre està prevista la conferència sobre Activitats Aquàtiques.

En aquesta edició del Noticiari  us recomanem la pàgina web
de l’Instituto de Salud Carlos III i la de Galenicom, i tres exemplars
bibliogràfics: Analgesia por medios físicos, Terapias miofasciales: in-

ducción miofascial. Aspectos teóricos y aplicaciones clínicas i Fisioterapia

en obstetricia y ginecología.

Els llibres recomanats estan a la vostra disposició a la biblioteca del
Col·legi.
Tota la informació sobre l’oferta de formació continuada d’Universitats
i centres formatius de cursos i postgraus la podeu trobar actualitzada a
la pàgina web del Col·legi, www.fisioterapeutes.com.

Pàgina 8

El resultat de les eleccions al
Parlament de Catalunya ens ha
ofert una situació que farà que
necessàriament el diàleg i acord
s’imposin a les decisions
unilaterals. Dins de l’àmbit de la
Salut, ben segur que la correlació
de forces de l’acord de Govern
també representarà una acció
política del Departa-
ment basada en l’acord.

En allò que ens afecta
als Fisioterapeutes,
totes les forces
polítiques estaven
d’acord i així ho van
expressar als membres
de la Junta de Govern,
en el sentit que en
aquesta legislatura i
dins de la Sanitat, la
Fisioteràpia esdevindria
una situació a analitzar,
abordar i a plantejar-ne els punts
de solució.

La realitat és: centres molt
massificats, professionals treba-
llant amb un estrès difícilment
suportable i bastants casos de la
síndrome del burn-out, proce-
ssos que podrien ser molt més

Continua a la pàgina 4
Fisios Mundi és una ONG
integrada per un grup de
fisioterapeutes que, a causa
de les necessitats de països
en vies de desenvolupament,
va començar un projecte de
fisioteràpia a l’estat d’Andra
Pradesh,districte d’Anan-
tapur, a l’Índia amb la
col·laboració de la Fundació
Vicenç Ferrer i el Consorci
de desenvolupament rural
d’Anantapur.

significa assolir uns acords a dos
nivells:
·  Intern de la professió, per tal
d’assolir una defensa d’un model
de Fisioteràpia amb finançament
públic a Catalunya.
·  Extern: Amb els altres
professionals de la Rehabilitació:
Metges Rehabilitadors, Tera-

peutes  Ocupacionals,
Logopedes, Inferme-
ria...
El primer esglaó és
iniciar diàleg entre tots
nosaltres per assolir un
gran acord profe-
ssional de la Fisio-
teràpia. Acordar quin
model de Fisioteràpia
volem presentar davant
de l’Administració i
dels altres professio-
nals sanitaris.

Hi ha molts punts que ens
uneixen i d’altres que ens
separen. Parlem d’allò que ens
uneix i deixem allò que ens
allunya. Potser,  després del
procés, després de veure tot allò
que ens apropa, veurem que els
punts que ens allunyen tenen un
altre color.

Noti33.pmd 24/12/2000, 9:231
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Opinió

Editorial

Tots amb l’Exerci i Lliure

Llista de col·legiats amb quotes pendents i llibres sense retornar

En  aquest número del  Noticiari continuem publicant una llista amb tots aquells que no paguen la seva quota de
col·legiats. Recordem que la mesura va ser aprobada per majoria absoluta en la XII Assemblea del Col·legi. De
la mateixa forma, publiquem  també el nom de les persones que han tret llibres de la biblioteca del Col·legi i no els
han retornat.
Com que ens trobem amb la passivitat o la indeferència d’aquests col·legiats, ens veiem forçats a publicar el seu
nom, per respecte a tots els que sí compleixen amb les seves obligacions, tant els que paguen les seves quotes,
com els que retornen els llibres que agafen.

novembre-desembre 2003

1888 ÁGUILA RODRÍGUEZ, JA.
322 BELLOT GARCIA, MIREIA

1100 BERNABÉ PERELLÓ, G.
420 BISBAL HAYBO, ANA C.

19 CANAMASAS IBÁÑEZ, S.
1044 CANO TORRES, BEATRIZ

313 CASELLAS CUESTA, C.
3638 CASTAÑO SUÁREZ, J.R.
1966 CASTRO BUTRÓN, XAVIER
1599 COSTA RODRÍGUEZ, R.
2290 DEXEUS DOMINGO, X.
2881 DIGON ESCUDERO, ITZIAR
2081 ESCUTIA GARCÍA, FEDE
2083 ESTEBAN CAVERO, M.

249 GALLARDO PÉREZ,M.B.
2286 GARCIA DOMÈNECH, A.
1020 GÓMEZ TOMÀS, JORDI J.

227 GONZÁLEZ HERMIDA, M.

696 GONZÁLEZ PULIDO, M.J.
1894 LLADÓ ESTELLER, MARIA
1662 LLOPIS GIMENO, JOAN
2488 LÓPEZ POLO, JORDI

209 MARTÍ BORONAT, JORDI
1969 MOLINA ROMERO, ÁGATA
3767 OLMEDO SILVANA, B.

629 OLMOS CASTELLS, F.J.
3042 PAGÈS BAYARRI, Mª T.

97 PÉREZ GUTIÉRREZ, J. L.
3231 PÉREZ LÓPEZ, EVA C.

744 PERMANYER CASALS, E.
682 PONS SEGALÉS, ENRIQUE
833 RABARTE TORO, LORENA
525 RAYA DE CÁRDENAS, L.

1303 REQUENA GONZÁLEZ, M.
1309 SÁNCHEZ PRAT, ISAAC
1508 SANTALLUSIA GÓMEZ, D.

2730 SHUHMACHER KOSTIC, M.
1109 VIDAL PARONELLA, X.
832 VILAPLANA HORTENS, À.

TOTAL: 12.576,42 €

Llibre sense retornar:

2081 ESCUTIA GARCIA, FEDE
Fisioterapia en Traumatología Ort.
y Reumatología
Mª Rosa Serra et al.
Des del 11 de juny de 1988

Després d’informar dels acords de
l’exercici lliure de la Fisioteràpia i
de transmetre el full de suport a les
iniciatives i accions col·legials, la
resposta ha estat del 72% dels
centres registrats a la base de dades
de centres del Col·legi. Tot i que el
suport no arriba al percentatge
desitjat per la Junta de Govern (el
80%), entenem que la iniciativa de
la Junta i de la Comissió ha rebut
un suport més que suficient per
procedir a iniciar els punts dels
acords expressats i aprovats
majoritàriament per tots els
interessats.

S’ha procedit a fer dues accions
d’inici importants: per una banda,
sol·licitar la reunió amb la patronal
de les companyies d’assegurances,
UCEAC (Unió Catalana d’Entitats
Asseguradores de Catalunya), i, per
l’altra, la primera reunió amb
Assistència Sanitària Col·legial,
entitat que no forma part de
l’agrupació UCEAC.

La reunió entre Assistència
Sanitària Col·legial (ASC) i el
Col·legi (CFC) va tenir lloc el passat
dia 28 de novembre a la seu d’ASC,
amb la presència de la Dra. Rosa

Delgado, responsable del
Departament de Relacions amb els
Proveïdors Sanitaris i persona
delegada pel Dr. Ignacio Orce, i
Daniel Jiménez, Degà del Col·legi.

La situació actual del pagament de
la Fisioteràpia per part de les
companyies asseguradores, i
concretament Assistència Sanitària
Col·legial, és insostenible. Les
prestacions als seus socis a preu de
6 euros no es poden mantenir si
pretenem, com a professionals,
dignificar la nostra activitat.

La percepció general és que el tema
no té retorn i que cal asseure’s i
parlar amb l’objectiu d’avançar, i
així ho va expressar el Degà amb
rotunditat i determinació. L’entitat
asseguradora (ASC) practica, però,
la política dels tractes
individualitzats i, per tant, la
possibilitat de negociar centre a
centre el sistema de tarifes.

Tanmateix, la pròpia característica
de l’entitat, Assistència, que és una
asseguradora amb un accionariat de
facultatius, dividirà dins del marc del
sector de la Rehabilitació als dos
col·lectius, diferenciant la

Rehabilitació de la Fisioteràpia. Els
centres ara figuraran com a
referència per als socis
d’Assistència, donant compliment a
la realitat que la Fisioteràpia la fan
els centres de Fisioteràpia i els
fisioterapeutes. Malgrat aquest
objectiu assolit per la professió, els
honoraris que pagarà ASC estan
allunyats de la proposta del Col·legi
(10,81 euros).
ASC manté els honoraris de la
sessió de Fisioteràpia, tot i que en
relació al que abonava quan el
procés s’efectuava a través d’un
Metge Rehabilitador redueix els
costos.

Hi ha aspectes en què l’acord entre
els diversos professionals és
possible, i aquest n’és un.

En aquest trajecte que s’inicia el
compromís de la professió és vital.
Centres grans, centres petits,
professionals lliures... més enllà de
la realitat quotidiana que ens
envolta, hem de continuar sumant i
avançant junts. És l’única força que
tenim.

En aquest llarg camí que iniciem,
ens hi hem de trobar tots.

Noti33.pmd 24/12/2000, 9:232
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Entrevista a...

Junta Directiva de Fisios Mundi integrada per: Mònica Junquero,
Meritxell Salguero, Ona Andreu, Èlia González i Sonia Ferres

novembre-desembre 2003

- Quan i amb quina finalitat es va
crear Fisios Mundi?

L’any 1997 Joan Sala i Jordi Fabregat
varen viatjar a la Fundació Vicenç
Ferrer a l’Índia. Allà es van trobar
amb moltes necessitats i amb un grup
d’ortopedes indis que diagnosticaven,
tractaven i feien totes les ajudes
tècniques necessàries per al gran
nombre de patologies existents. Els
dos fisioterapeutes catalans van veure

la necessitat de començar un projecte
de formació i millora de la qualitat
assistencial d’aquests professionals.
L’ONG va constituir els seus estatuts
l’any 1997 amb la finalitat de
cooperar per tal que la fisioteràpia
estigués a l’abast de totes les persones
i participar en plans de prevenció i

- Des de l’any 1997 esteu viatjant
a l’Índia. Què destacarieu de la
vostra experiència?

Participar en un projecte de
desenvolupament al tercer món és
relativament fàcil. En general, hi ha molta
gent jove que vol viure una experiència
com aquesta però no hem d‘oblidar que
l’objectiu no gira entorn a un mateix sinó
entorn als altres. Ser eficient en un
projecte d’aquest tipus és molt difícil.
Hi ha molts projectes al tercer món que
fracassen. Es necessita conèixer molt bé
i d’aprop les necessitats de la gent a qui
vols ajudar i tenir la suficient formació
per cobrir-les.

Tots els membres de l’ONG hem
realitzat un training a l’Índia i la
satisfacció grupal i personal ens fa
veure que amb molt poc podem
ajudar. L’intercanvi de coneixements

i d’experiències professionals i
personals és molt enriquidor i tot
arriba a ser un aprenentatge.

- Quines van ser les dificultats
més importants que us vàreu
trobar per dur a terme aquest
projecte?

El projecte es realitza en un àmbit rural
on la cultura, l’idioma i els hàbits
d’aprenentatge són molt diferents i els
recursos materials són escassos. Les
principals dificultats són aquelles que
tenen relació amb les diferències
socio-culturals. El ritme de treball indi
i com s’organitzen a l’hora de treballar
no té res a veure amb el nostre.
A vegades ens desesperàvem amb
ells quan vèiem que per fer una taula
petita necessitaven quatre persones i
més d’un dia . Amb això vam fer un
bon intercanvi: nosaltres
augmentàvem la nostra paciència i ells
la seva rapidesa mental .Quan
portàvem material des de Barcelona
i els hi ensenyàvem com utilitzar-lo,
al dia següent el guardaven a l’armari,
amb clau, perquè no es fes malbé o
ningú no el robés. El resultat era que
no el feien servir. Va costar moltes
discussions fer-los entendre que el
material era per utilitzar-lo, no per
conservar-lo impecable.
La Fundació Vicenç Ferrer ens va
ajudar en algunes dificultats però ha
calgut la cooperació de tot l’equip per
realitzar any rere any la nostra activitat.

- Suposem que són necessàries
més persones amb voluntat de
cooperar amb vosaltres. Què
diries als professionals que volen
col·laborar en aquest projecte o
altres de similars i no saben com
ho han de fer?

Tenim una adreça electrònica on es
dirigeixen moltes persones dispo-
sades a col·laborar amb l’ONG.
Volem realitzar activitats relacionades
amb la fisioteràpia, fer programes de
sensibilització i poder millorar la
capacitat de funcionament i créixer
com a ONG. O sigui que qui vulgui
col·laborar pot fer-ho: Fent
sociabilització i difusió al nostre país,
recolzar els països en vies de
desenvolupament i/o fent-se soci de
Fisios Mundi.

fisiosmundiong@yahoo.es

«L’intercanvi de coneixements i d’experiències professionals i personals
és molt enriquidor i pot arribar a ser un aprenentatge»

sensibilització així com fer possible la
formació i reciclatge de persones en
el camp de la fisioteràpia adaptant-
nos al seu entorn socio-cultural.

- Quins són els projectes que porta
a terme actualment Fisios Mundi?

Fisios Mundi ha format fisiotera-
peutes a l’Índia i ha creat una
escola de nens amb Paràlisi
Cerebral amb la col·laboració de

la Fundació Vicenç
Ferrer. Actualment
estem treballant per
mantenir els 22 nens
d’aquesta escola.
També estem fent
activitats per sen-
sibili tzar a la
població a través de
xerrades, murals als
centres de salut i
tríptics que repartim

entre la població. Volem que els
professionals de la fisioteràpia
coneguin més d’aprop l’orga-
nització a través del Col·legi. El
nostre objectiu és començar un
altre projecte allà on poguem
formar professionals en l’àmbit de
la fisioteràpia.

Noti33.pmd 24/12/2000, 9:233
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Tema del mes

Cap a un nou model de Fisioteràpia?

·  Jornada» Introducción a la Sofrología»: Sábado, 10 de Enero

·  Conferencia informativa: Sábado, 17 de Enero de 11 a 12.30h.
 ENTRADA LIBRE. Se ruega confirmación telefónica.

·  Curso postgrado: Master en Sofrología Caycediana (Primer ciclo)
 Inicio: Viernes, 30 (tarde) y Sábado 31 de Enero
 Duración: Dos años académicos, 6 fines de semana por año.

Coordinación: Dra. Natalia Caycedo, hija del fundador de la Sofrología, el Dr. Alfonso Caycedo

CURSOS DE SOFROLOGÍA CAYCEDIANA® ENERO 2004

La Sofrología es una disciplina que estudia la consciencia humana y sus posibilidades. Desde su creación en 1960 por el médico neuropsiquiatra Dr. Alfonso
Caycedo, la Sofrología se ha desarrollado tanto en el campo clínico como en el preventivo. Su metodología, la Relajación Dinámica de Caycedo, se basa en
una serie de técnicas de relajación e imaginación. Tiene como objetivo el desarrollo psicofísico de la persona y la conquista de una actitud más positiva y
serena ante la vida. Es altamente valorada en países como Francia, Suiza y Bélgica.
En la Relajación Dinámica de Caycedo se desarrolla la toma de consciencia del esquema corporal, de su forma, de la percepción del movimiento, su
equilibrio, sus posturas y de los sentidos. Su entrenamiento y su desarrollo, favorece la conquista de la mente, de la concentración, de la fuerza de la voluntad
y de la disciplina.
En hospitales y centros de rehabilitación se aplica en pacientes con problemas ortopédicos, reumatológicos (cervicalgias, lumbalgias), neurológicos y
respiratorios con el objetivo de facilitar el proceso de recuperación desde el punto de vista físico, psicológico y emocional.
Su eficacia en el deporte se ha demostrado en gran cantidad de campeones olímpicos Suizos sumando más de 200 medallas en los últimos 20 años. Un
ejemplo destacable en España es Antonio Rebollo, arquero que encendió la llama olímpica durante los Juegos de Barcelona ’92. La Sofrología le ayudó a
dominar aquella situación límite y obtener así, la concentración máxima requerida. Otro ejemplo más reciente es el de Justine Henin, tenista ganadora del
torneo de Roland Garros 2003, que se sirvió de las técnicas sofrológicas para conseguir una preparación física y mental óptimas. La Sofrología está
ocupando un lugar cada vez más relevante a nivel nacional e internacional.

Instituto Internacional de Sofrología CaycedianaÉÉÉÉÉ C/ València, 133 BarcelonaÉÉÉÉÉ Tel.934511636ÉÉÉÉÉ www.sofrologia.com

S’obre la possibilitat de negociacions amb el futur Conseller de Sanitat

Els punts programàtics plantejats a
l’Administració i als partits polítics
com a punts d’anàlisi i solució són:

·  Desenvolupament de la Fisioteràpia
en Atenció Primària
·  Concertació pròpia de Fisioteràpia
quan l’acte a desenvolupar sigui
Fisioteràpia i a través de la
concertació de Rehabilitació quant
l’acte a desenvolupar sigui de
Rehabilitació, és a dir en centres on
estigui present l’equip multidisciplinari
de la Rehabilitació i amb processos
patològics que determinin la parti-
cipació de l’equip de la Rehabilitació
· Reordenació del sistema de
finançament públic. Estandardització
d’uns criteris de qualitat adequats a
l’experiència acumulada en els darrers
anys i a una correcta redistribució dels
pacients per grups patològics.

La situació ha esdevingut insostenible
financerament i assistencialment. El
finançament de la Fisioteràpia
ambulatòria és de 2,54, 4,44 i 12,23
euros per sessió, depenent del grup
patològic, amb una determinació de
grups patològics i tipus de tractament
que precisen l’atenció personalitzada
del fisioterapeuta al malalt.

No tan sols cal una revisió urgent i
professional dels grups de tractament

(p.e. un malalt amb Parkinson o amb
una capsulitis-periartrits pertanyen
al grup B/C que significa 12 minuts
d’atenció personalitzada del
fisioterapeuta o de 30-60 minuts en
atenció de grup), sinó que cal una
revisió de pagament per sessió (en
l’exemple anterior seria de 4,44 euros
per sessió).

El resultat és que el sistema amb
finançament públic només coneix un
tipus de Fisioteràpia, la que es pot
desenvolupar al preu i pels grups
patològics que ells han decidit. Cal
expressar que existeix un altre model
de Fisioteràpia, una altra forma de
tractament, que prioritza
preferentment l’individu i el seu procés
de recuperació, que garanteix una
atenció mínima necessària que li sigui
precisa al ciutadà, que prima
l’eficiència del tractament gràcies a la
integració dels nous estudis i de
l’evolució del saber, que és més
ràpida, més holística, més
individualitzada i més rendible
socioeconòmicament. Ara, a un altre
preu.

Ben cert que la història ha estat una, i
que l’actual situació és fruit de la
decisió presa en el seu moment per
l’Administració de com reordenar la
rehabilitació a Catalunya, i perquè no

dir-ho, per l’Administració sanitària
la rehabilitació i les diferents
professions que la componen, mai
hem estat la referència ni la prioritat,
ni tan sols, un tema a desenvolupar
dins del seu programa. Hi havia altres
coses a fer. I ara que allò ja s’ha fet
(p.e. la reforma de l’atenció primària,
l’organització de l’atenció hospi-
talària i la possibilitat que un ciutadà
tingui a prop seu un hospital, els plans
de salut i l’ordenació de l’atenció, la
salut mental...) ara, ens toca a
nosaltres.

Ara és el nostre moment i l’argument
econòmic ja no és prou consistent per
tornar a deixar enrere la Fisioteràpia
en aquest país. Només cal una
decisió política al respecte. I un
exemple el tenim amb la salut mental
i llur espectacular desenvolupament
en els darrers quatre anys, possible
gràcies a la voluntat política de les
autoritats sanitàries.

Ara, els Fisioterapeutes i els
professionals que formem part de la
Rehabilitació ens hem d’asseure,
abordar la situació, analitzar des del
respecte professional les diverses
solucions, acordar entre nosaltres els
punts a presentar i plantejar-ho a
l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, a aquells que estiguin

destinats a determinar la política
sanitària d’aquest país. La despesa
sanitària en recuperació funcional
representa un percentatge molt
allunyat de la resta dels països
europeus, i cal avançar en allò que
tothom sembla ser que n’està molt
orgullós: el model sanitari català.

Només així, primer amb un acord i
després presentant’ho a l’Admi-
nistració, podrem assolir els objectius
desitjats per tots. I és ben cert que
l’acord a priori sembla difícil. No és
ni ha de ser objectiu de la Fisioteràpia
ni dels Fisioterapeutes la confrontació
amb altres professionals per garantir
un nivell de competències. Les
nostres competències i la nostra
capacitació, ja la sabem molt bé i no
tenim problemes de competències
professionals ni d’identificació
professional. En base a aquesta
premissa, el nostre objectiu ha de ser
anar assolint el marc de competències
professionals aprovat, diàleg i respec-
te per les altres professions i el seu
camp propi, delimitar quins camps
són compartits, establir les necessàries
estructuracions funcionals, acordar el
respecte i el lliure criteri professional
com a base del diàleg, i anar poc a
poc construint un futur millor per a la
professió i, en definitiva, per l’atenció
al ciutadà.
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DOGC núm. 3960 - 03/09/2003
- Resolució SSS/2588/2003, de 24
de juliol, de convocatòria d’un curs
de diplomats en sanitat per al curs
2003-2004. (Pàg. 17115)

DOGC núm. 3972 - 22/09/2003
- Resolució TIC/2809/2003, de 15 de
maig, por la qual es disposa la
inscripció i la publicació de l’ Acord
de la Taula Sectorial de Negociació
de Sanitat sobre les condicions de
treball del personal de les institucions
sanitaries del Institut Català de la
Salut (codi de conveni 7902012).
(Pág. 18209)

DOGC núm. 3978 - 01/10/2003
- Resolució TIC/2917/2003, de 8 de
setembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació de l’Acord de
la Comissió paritària del Conveni
col·lectiu de treball d’establiments
sanitaris d’hospitalització, assistència,
consulta i laboratoris d’anàlisis
clíniques per als anys 2001-2003,
relatiu a l’aplicació de les taules
d’aguts (codi de conveni núm.
7900815). (Pàg. 18704)

DOGC. núm. 3982 -  7/10/2003
- DECRET 227/2003, de 23 de se-
tembre, de modificació del Decret
262/2000, de 31 de juliol, de

reestructuració del Departament de
Sanitat i Seguretat Social. (Pàg.

19117)

DOGC.núm. 3982 - 7/10/2003
- DECRET 226/2003, de 23 de
setembre, de nomenament del
senyor Pere Àngel Montserrat i Ollé
com a director de l’Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques. (Pàg.

19145)

DOGC. Núm. 3984 - 9/10/2003
- DECRET 230/2003, de 23 de
setembre, de creació de l’Obser-
vatori Català de l’Envelliment amb
Dependència. (Pàg. 19382)

DOGC. Núm. 3984 - 9/10/2003
-Resolución TIC/2972/2003, de 4 de
setembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball del sector de les
escoles d’educació especial de
Catalunya per a l’any 2003 (codi de
conveni núm. 7900215) (Pàg.

19394)

DOGC núm. 3987 - 14/10/2003
-ORDRE PRE/405/2003, de 20
d’agost, de publicació de la llista
completa i actualitzada d’oficines de
registre pròpies i concertades, el
sistema d’accés i els horaris de

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (D.O.G.C)

Informació oficial

BOE núm 241. de 8-10-2003.
-Resolución de 22 de
Septiembre de 2003, de la
Dirección General de Trabajo,
por la que se corrigen errores en
la de 7 de julio de 2003 por la que
se dispone la inscripción en el
Registro y la publicación del III
Convenio Colectivo Estatal de
Residencias Privadas de
Personas Mayores y del Servicio
de Ayuda a Domicilio.
Nota: no modifica res essencial,
elimina 10 línies.

BOE núm 252. de 21-10- 2003.
- Resolución de 1 de octubre de
2003, de la Universidad de A
Coruña, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conoci-
miento Fisioterapia, departa-
mento de Fisioterapia a Don
Gustavo Paseiro Ares.

BOE núm 252. de 21-10- 2003.
- Resolución de 1 de octubre de
2003, de la Universidad de A
Coruña, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuela
Universitaria del área de
conocimiento Fisioterapia,
departamento de Fisioterapia a
Doña Míriam Barcia Seoane.

funcionament d’aquestes. (Pàg.

19665)

DOGC núm. 3989 - 16/10/2003
- CORRECCIÓ D’ERRADES a la
Resolució TIC/1541/2003, de 22
d’abril, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació de l’Acord
de revisió salarial i modificació
d’articles per a l’any 2003 del
Conveni col·lectiu únic del personal
laboral de la Generalitat de
Catalunya, de data 3 d’abril de 2003
(codi de conveni núm. 7900692)
(DOGC núm. 3892, pàg. 10877, de
27.5.2003). (Pàg. 19887)

DOGC núm. 3993 - 22/10/2003
-ANUNCI del Consell Comarcal de
l’Alt Urgell, sobre contractació de
personal. (Pàg. 20644)

DOGC núm. 4002 - 04/11/2003-
DECRET 261/2003, de 21 d’octubre,
pel qual es regulen els serveis
d’atenció precoç. (Pàg. 21575)

DOGC núm. 4013 - 19/11/2003
- DECRET 271/2003, de 4 de
novembre, dels serveis d’acolliment
residencial per a persones amb
discapacitat. (Pàg. 22620)

DOGC núm. 4019 - 27/11/2003
RESOLUCIÓ TIC/3546/2003, de 21
d’octubre, per la qual es disposa la

inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball del personal
laboral del Centre d’Alt Rendiment
Esportiu de Sant Cugat del Vallès per
als anys 2002-2005 (codi de conveni
núm. 0812792). (Pàg. 23196)

DOGC núm. 4020 - 28/11/2003
- ORDRE BEF/468/2003, de 10 de
novembre, per la qual es regula el
procediment i els criteris d’accés als
serveis i programes d’atenció a la
gent gran gestionats per l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials.
(Pàg. 23307)

DOGC núm. 4021 - 01/12/2003
- Resolució BEF/3622/2003, de 4 de
novembre, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord del Govern de 8
d’octubre de 2003, pel qual
s’estableix la Carta de Drets i Deures
de la Gent Gran de Catalunya. (Pàg.

23379)

DOGC núm. 4021 - 01/12/2003
- Resolució BEF/3612/2003, de 7 de
novembre, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord de 21 d’octubre
de 2003, pel qual es creen places
públiques de serveis de centres
residencials per a persones amb
disminució. (Pàg. 23378)

Boletín Oficial del Estado (B.O.E.)

BOE núm 252. de 21 -10- 2003.
- Resolución de 1 de octubre de
2003, de la Universidad de A
Coruña, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuela
Universitaria del área de
conocimiento Fisioterapia,
departamento de Fisioterapia a
Doña Alicia Martínez Rodríguez.

BOE núm 253. de 22-10- 2003.
- REAL DECRETO 1273/2003 de
10 de octubre, por el que se
regula la cobertura de las
contingencias profesionales de
los trabajadores incluidos en el
Régimen Especial de la
Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos, y la ampliación de
la prestación por incapacidad
temporal para los trabajadores
por cuenta propia.

BOE núm 253. de 22-10- 2003.
- Resolución de 1 de octubre de
2003, de la Universidad de A
Coruña, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuela
Universitaria del área de conoci-
miento Fisioterapia, depar-
tamento de Fisioterapia a Doña
María de los Ángeles Fernández
García.

BOE núm 253. de 22-10- 2003.
- Resolución de 1 de octubre de
2003, de la Universidad de A
Coruña, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuela
Universitaria del área de conoci-
miento Fisioterapia, departa-
mento de Fisioterapia a Doña
María Eugenia Amado Váquez.

BOE núm 253. de 22-10-2003.
- Resolución de 1 de octubre de
2003, de la Universidad de A
Coruña, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuela
Universitaria del área de conoci-
miento Fisioterapia, departa-
mento de Fisioterapia a Doña
Mercedes Escribano Silva.

BOE núm 254. de 23-10- 2003.
-REAL DECRETO 1277/2003,
de 10 de octubre, por el que se
establecen las bases generales
sobre autorización de centros,
servicios y establecimientos
sanitarios.

BOE núm 255. de 24-10- 2003.
-REAL DECRETO 1272/2003,
de 10 de octubre, por el que se
regulan las condiciones para la
declaración de equivalencia de
títulos españoles de enseñanza
superior universitaria o no
universitaria a los tí tulos

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

BOE núm 264. de 4-11-2003.
- Resolución de 14 de octubre de
2003, de la Universidad Francisco
de Vitoria, por la que se ordena
la publicación del plan de
estudios de Diplomado en
Fisioterapia de la Universidad
Francisco de Vitoria.

BOE núm 269. de 10-11-2003.
- Resolución de 27 de Octubre
de 2003, de la Universidad Rey
Juan Carlos, por la que se
nombra a doña Marta Pérez
Heredia Torres Profesora Titular
de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Fisiote-
rapia», adscrita al Departamento
de Ciencias de la Salud.

BOE núm 280. de 22-11- 2003.
- Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las
profesiones sanitarias.

BOE núm 285. de 28-11-2003.
- REAL DECRETO 1391/2003,
de 17 de noviembre, por el que
deroga el Real Decreto 408/
2001, de 20 de abril, por el que
se establece el II Plan de la
Calidad de las Universidades.
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Activitats col·legials

La sutura y el reemplazo meniscal son
alternativas a la conservación
DM 3/10/2003
Las fracturas de cadera son más de
las esperadas
DM 6/10/2003
Fisioterapia, opción útil para el dolor
en ancianos
DM 6/10/2003
El masaje de restauración alarga la
vida deportiva de los atletas
DM 7/10/2003
La prevalencia del dolor de espalda a
los 15 años ya es similar a la de los
adultos
DM 9/10/2003
Muleta y sillas anfibias: la manera de
acercar la playa al minusválido
DM 13/10/2003
El sedentarismo aumenta la incidencia
de dolor lumbar
DM 14/10/2003

La vertebroplastia es segura y controla
inmediatamente el dolor
DM 15/10/2003
Un tercio de mujeres padece
incontinencia urinaria de esfuerzo
DM16/10/2003
Estrés y abuso de chicles son la causa
de sobrecarga en la mandíbula
DM 20/10/2003
El silicio contenido en la cerveza puede
prevenir la osteoporosis
DM, 20/10/2003
El 90% de las IU de esfuerzo se evitan
con medidas preventivas
DM 21/10/2003
El maratón favorece la lumbalgia
DM 21/10/2003
La salud del Tennis Masters Madrid, en
buenas manos
DM 21/10/2003
CiU propone un plan de enfermedad
neuromuscular

Recull de premsa

DM 28/10/2003
La actividad física adaptada puede
aliviar la sintomatología dolorosa de la
fibromialgia
DM 31/10/2003
El uso de palillos para comer aumenta
la prevalencia de artrosis
DM 3/11/2003
La atención de la parálisis cerebral
exige mejorar la terapia de la patología
respiratoria
DM 7/11/2003
Recomiendan tratar el dolor crónico de
forma individualizada
DM 12/11/2003
El pie plano del niño no exige plantillas,
salvo casos específicos
DM 13/11/2003
Los ejercicios de fisioterapia son el
método más efectivo contra la
incontinencia urinaria
DM 14/11/2003
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El 95% de las mujeres no realiza la
consulta preconcepcional para evitar
la espina bífida
DM 21/11/2003
Ricard Tresseras: «Los planes de salud
sobre patología osteoarticular como la
artrosis son ‘light»
DM 25/11/2003
El esguince de tobillo es la lesión más
frecuente en el fútbol sala
DM 25/11/2003
Conocer por qué se cae el anciano,
clave preventiva
DM 27/11/2003
La cifoplastia reduce la fractura
vertebral y evita fugas de cemento
DM 1/12/2003
Obtienen un cóndilo mandibular con
células madre mesenquimales
DM 2/12/2003
Deporte adaptado, a punto para el alto
rendimiento
DM 2/12/2003

La Junta de Govern i el personal de SecretariaLa Junta de Govern i el personal de SecretariaLa Junta de Govern i el personal de SecretariaLa Junta de Govern i el personal de SecretariaLa Junta de Govern i el personal de Secretaria
del Col·legi us desitgem bonesdel Col·legi us desitgem bonesdel Col·legi us desitgem bonesdel Col·legi us desitgem bonesdel Col·legi us desitgem bones festes de Nadalfestes de Nadalfestes de Nadalfestes de Nadalfestes de Nadal

i un molt feliç Any Noui un molt feliç Any Noui un molt feliç Any Noui un molt feliç Any Noui un molt feliç Any Nou

Els passats dies 14 i 15 de novembre
es va celebrar a la seu del Col·legi el
Vídeo-Simpòsium de Fisioteràpia en
Pediatria. L’objectiu d’aquest esdeve-
niment va ser posar en comú els mèto-
des de treball dels fisioterapeutes que
treballen en l’àmbit de la Pediatria usant
un suport de presentació nou i amè. El
vídeo és una eina que ofereix una visió
objectiva i dinàmica de l’evolució i el
desenvolupament dels pacients.

Es van presentar 19 comunicacions
que varen ser distribuïdes en 7 taules
rodones. Les presentacions van
tractar diferents aspectes de l’activitat
diària dels fisioterapeutes, des de la
valoració, al plantejament d’objectius
i tractament, el seguiment de
l’evolució i la confecció d’adapta-
cions. El vídeo-simpòsium va servir
per presentar casos de nens amb
malalties poc conegudes i presentar
tècniques poc esteses com la
delfinoteràpia i la hipoteràpia.

El passat dia 24 de novembre es va
realitzar la conferència sobre Acu-
puntura, dins del cicle de Les Con-
ferències del Col·legi, a càrrec d’en
Juli Salvat, membre de la comissió
d’Acupuntura. Va fer una exposició
molt interessant de la medicina tradi-
cional xinesa, de les aportacions de
la saviesa xinesa a la fisioteràpia mo-
derna i de les diferències entre orient
i occident.

Les teories i lleis en què es basa, en
l’equilibri entre el «ying» i el «yang» i
la dels «cinc elements», així com unes
afirmacions, per altra banda òbvies,
que en la medicina tradicional xinesa
les porten a la pràctica sistemà-tica-
ment: «l’observació» , «palpar», i la
impossibilitat de separar el cos de la
ment. Es va centrar en el objectiu de
la conferència, l’acupuntura, fent unes
descripcions de les diferents tècni-
ques i tipus, i es va fer una introduc-
ció en els meridians i punts
d’acupuntura. La conferència va re-
sultar molt entenedora i d’un gran ni-
vell científic.

El dia 4 de desembre va tenir lloc la
conferència sobre «Adaptació dels
estudis de Fisioteràpia a l’espai Euro-
peu d’Ensenyament Supe-rior. Una
oportunitat per a millorar» a càrrec
del Sr. Jesús Rebollo Roldán, Direc-
tor del Llibre Blanc de Fisioteràpia
de l’ANECA (Agencia Nacional de

la Evaluación y Acreditación) i Di-
rector de l’Escuela Universitaria de

Ciencias de la Salud de la Univer-

sidad de Sevilla. Ens explicà el mo-
ment actual de l’organització del nou
títol de Fisioteràpia, les perspectives
futures i els passos a seguir davant
d’aquest repte professional.

Fins al moment, la creació de l’Espai
Europeu d’Estudis Superiors (EEES)
ha comportat diverses reunions amb

la finalitat d’establir les directrius i els
criteris del projecte. Dels vertexs es-
tablerts, la clau està en l’adopció dels
ECTS. Aquest sistema suposa un
canvi de mentalitat, ja que aquests
crèdits hauran de recollir tota la feina
de l’estudiant per tal de superar
l’assignatura. Aquest sistema implica
el canvi del paper docent del profes-
sor, dels objectius i de la metodolo-
gia docent, dels sistemes d’avaluació,
de les actituds i la participació i tam-
bé dels sistemes d’informació.

A Europa la titulació de Fisioteràpia
està emmarcada dins dels estudis su-
periors i la tendència majoritària és
un pla d’estudis de 4 anys. Per arri-
bar a aquesta situació alguns països
han incrementat i d’altres han dismi-
nuït el nombre d’anys d’estudis. El
model en què es basa el projecte de
pla d’estudis pel títol de grau espan-
yol és fonamentalment el belga.

Per crear els nous plans d’estudis
s’hauran de tenir en compte la defini-
ció dels perfils acadèmics i profes-
sionals del títol, i per tant  tenir defini-
des les competències profe-ssionals.
En aquest punt, és bàsic el paper dels
Col·legis professionals, i en aquest
sentit el Col·legi de Fisioterapeutes va
remetre al Coordinador del Projecte
de Pla d’Estudis de Fisioteràpia el
document en base de les Competèn-
cies  Professionals.

El Consejo General de Colegios

de Fisioterapeutas de España està
realitzant una enquesta sobre inser-
ció laboral i competències professio-
nals, enquesta que es pot realitzar a
través de la pàgina web del CGCFE
(www.consejo-fisio-terapia.org) i
dels diferents Col·legis que contri-
buiran a la definició de les compe-
tències professionals, basant-se en
les necessitats que expressen els fi-
sioterapeutes. El termini per a la
presentació dels projectes de plans
d’estudis de les diferents titulacio-
ns finalitza el 31 de març de 2004,
encara que la intenció del Coordi-
nador del Pla d’Estudis de Fisio-
teràpia és entregar el projecte du-
rant el mes de gener de 2004 per
tal d’intentar que s’aprovi el més
aviat possible, i evitar el retard que
pugui implicar el procés electoral.

Per al dia 16 de desembre està
prevista la conferència sobre Ac-
t iv i ta ts  Aquàt iques .
L’aprofitament dels recursos
aquàtics obre un camp d’acció
poc aprofitat, que ofereix recur-
sos variats, creatius i no agres-
sius. Les activitats aquàtiques
són, a més, una possibilitat real
d’obrir nous camins professio-
nals i de fer avançar la Fisioterà-
pia en el camp de la investigació
per mantenir-la al nivell que la so-
cietat actual demana.
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CURSOS DE FISIOTERÀPIA A DISTÀNCIA
Modalitat: Cursos de postgrau a distància
Organitza/Informació: Aula Magna
Tels. 902 18 16 37 - 953 22 80 01 (7 línies)
Fax: 953 22 80 10
Avda. de Andalucía, 6 - 23006 Jaén
www.cursossanitarios.org
aulamagna@cursossanitarios.org

CURS DE POSTUROLOGIA
Organitza: Instituto de Terapias Globales
Adreçat a: Metges, fisioterapeutes, etc.
Modalitat: 2 seminaris de cap de setmana: 1r
seminari: 20, 21 i 22 de febrer; 2n seminari: 2,
3 i 4 d´abril de 2004
Horaris: Div.: de 16,30 a 20,30 h. Diss.: de
10-14 h. i de 16-20 h. Diumenges: de 10 a 14 h.
Preu: 450 € (150 € en el moment de la
inscripció + 300 € en el primer seminari)
Informació i inscripcions: Dr. Aittor Loroño
Instituto Terapias Globales
Alameda Mazarredo 47- 2n - 48009 Bilbao
Tel. i Fax: 94 435 25 25
www.itg-rpg.org - posturologia@itg-rpg.org

CURS DE SUPORT VITAL
Organitza: Hospital Clínic de Barcelona
Durada: 52 hores: 40 teòriques i 12 de
pràctiques
Horari: De 16,30 a 20,30 hores
Inici del curs: Opció A: 29 de gener de 2004
Opció B: 21 d´octubre de 2004
Preu: 400 €

Nombre màxim de participants: 32
Informació i inscripcions: Aula Clínic
Sra. Mercè Sabaté. Villarroel, 170
08036 Barcelona
Tel. 93 227 98 52 - Fax: 93 227 98 59
mesabate@clinic.ub.es

FUNDACIÓ ́ INSTITUT GUTTMANN´
Organitza: Fundació ´Institut Guttmann´
Cursos: Trastorn esfinterià en el pacient
neurològic, mecànica postural i mobilització de
persones amb dependència, neuro. infantil, etc.
Diplomatura: Postgrau en Neurorehabilitació
Mestratge: Estructura acadèmica especial
d´onze cursos, que es poden realitzar en dos o
tres anys
Informació i inscripcions: Sra. Mercè Solans
C/ Camí de Can Ruti, s/núm. - 08916 Badalona
Tel. 93 497 77 00 - Fax: 93 497 77 07
www.guttmann.com - docencia@guttmann.com

NUEVOS CONCEPTOS EN ELECTRO-
TERAPIA
Organitza: Gestión y Formación Hospitalaria,
SL
Adreçat a: Fisioterapeutes
Dates: 27-28/03, 24-25/04, 8-9-22-23/05/04
Professorat: Rolf Hoogland, 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
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 Fisio-
terapeutas del Principado de Asturias
Lloc: Oviedo
Professorat: Xavier Hugas, professor
d´osteopatia a l´EUF Gimbernat
Dates: 28-29/02, 24-25/04 i 15-16/05 de 2004
Hores lectives: 48 hores
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

ELECTROESTIMULACIÓN APLICADA
Organitza: Fundación para el Desarrollo de la
Formación Continuada Sanitaria
Durada: 100 hores (a distància)
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

MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Organitza: Centro Enseñanzas Especializadas
Preu: 2.700 €  -Preu sense bonificació: 2.900 €

Més informació: Centro de Enseñanzas
Especializadas. Via Laietana, 71 1r-2a
08003 Barcelona
Tel. 93 301 10 65
Fax: 93 301 10 99
cee.laietana.71@terra.es

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
Organitzen: Dpto. de Fisioterapia i EUF da
Coruña
Dirigit a: Diplomats en Fisioteràpia
Durada: 200 hores (20 crèdits lectius)
Preu de la matrícula: 1562,63 €

Lloc de realització: E.U. de Fisioteràpia
Secretaria i informació:
E.U.F. da 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

FISIOTERAPIA MANIPULATIVA ARTI-
CULAR
Organitzen: Dpto. de Fisioterapia i EUF da
Coruña
Dirigit a: Diplomats en Fisioteràpia
Durada: 400 hores (40 crèdits lectius)
Preu de la matrícula: 1.785 € (en dos
terminis)
Lloc de realització: EUF - Universidade da
Coruña
Horari: 10.00 a 14.00 h. i de 15.30 a 16.30 h.
Secretaria i informació:
E.U.F. da 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

INVESTIGACIÓ QUALITATIVA I PARTICI-
PATIVA EN CIÈNCIES DE LA SALUT I
SOCIALS
Organitzen: EUI de l´Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau i la Fundació Doctor Robert
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
www.fdrobert.org - fdrobert@fdrobert.org

FORMACIÓ «ON LINE»
Organitza: Escola Virtual de Salut. Consorci
Hospitalari de Catalunya i UB Virtual
Metodologia docent: Formació continuada i
postgraus «on line»
Adreçat a: Professionals de la salut, gestors.
Preu/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: UNED
Crèdits: 25 crèdits (250 hores)
Núm. de places: 200 places
Adreçat a: Diplomats universitaris
Preu: 880 €

Informació: Fundación General de la UNED
Avda 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
Més informació acadèmica a:
Sra. Gloria Pérez - Tel. 91 398 88 17 / 88 83

POSTGRAUS DE LA UNIVERSITAT DE VIC
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
Organitza: Instituto PRODAN
Avinguda Meridiana, 358, 9è C-D - 08027 BCN
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
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 10-13 h i de 16-19 h.
www.eugimbernat.com  - gimbernat@cesc.es

FORMACIÓ ´ON LINE´
Organitza: Campus Virtual de l´Esport
Modalitat: Tres postgraus i quatre cursos
d´especialització.
Metodologia: 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

EXPERTO EN KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA
Organitza: Dep. de Fisioterapia de la UEM
Lloc: Madrid
Durada: 250 hores
Director del curs: Javier Sedano Palomero
Més informació: Tel. 91 211 55 67
www.uem.es/web/cisa - javier.sedano@uem.es

EXPERTO EN EUTONÍA GERDA ALEXANDER
Organitza: Dep. de Fisioterapia de la UEM
Lloc: Madrid
Durada: 180 hores
Director del curs: Javier Sedano Palomero
Més informació: Tel. 91 211 55 67
www.uem.es/web/cisa - javier.sedano@uem.es

EXPERTO EN TERAPIA HOMEOPÁTICA
Organitza: Dep. de Fisioterapia de la UEM
Lloc: Madrid
Durada: 340 hores
Director del curs: Javier Sedano Palomero
Més informació: Tel. 91 211 55 67
www.uem.es/web/cisa - javier.sedano@uem.es

EXPERTO EN ACUPUNTURA Y MOXI-
BUSTIÓN
Organitza: Dep. de Fisioterapia de la UEM
Lloc: Madrid
Durada: 400 hores
Director del curs: Javier Sedano Palomero
Més informació: Tel. 91 211 55 67
www.uem.es/web/cisa - javier.sedano@uem.es

FISIOTERAPIA EN OBSTETRICIA Y URO-
GINECOLOGÍA
Organitza: Dep. de Fisioterapia de la UEM
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.
Directora del curs: Carolina Walker
Més informació: Tel. 91 211 55 67 (tardes)
www.uem.es/web/cisa
carolina.walker@fis.cisa.uem.es

POSTGRADO EN FISIOTERAPIA RESPIRA-
TORIA Y CARDIACA
Organitza: Dep. de Fisioteràpia de la UEM
Lloc: Madrid
Durada: 140 h. (divendres, dissabtes i diumenges)
Director del curs: Alfonso Montero Pacios
Més informació: Tel. 91 211 55 66
www.uem.es/web/cisa
alfonso.montero@fis.cisa.uem.es

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. Villarroel, 170 - 08036 BCN
Tel. 93 227 98 52 - Fax: 93 227 98 59
mesabate@clinic.ub.es

CURSOS OMPHIS INSTITUT
Dirigits a: Diplomats en Fisioteràpia
Informació: Omphis Institut
Adreça: Balmes 32, pral. 1a - 08007 Barcelona
Tel. 93 487 44 11 - Fax: 93 487 08 00
www.omphis.es - institut@omphis.es

CURSOS A DISTÀNCIA
Organitza: Asociación Socio-Sanitaria
LOGOSS
Curs: Diagnóstico y tratamiento de las
patologías de la columna vertebral (2,8 crèdits).
Preu: 127 €

Curs: Geriatría y Gerontología. Rehabilitación
del anciano (7 crèdits). Preu: 105 €

Dirigits a: Fisioterapeutes
Informació: Asociación Socio-Sanitaria
LOGOSS. Tel. 902 153 130
www.logoss.net - formacion@logoss.net

ESTUDIOS SUPERIORES DE MEDICINA
TRADICIONAL CHINA Y MÁSTERS EN
ACUPUNTURA, FITOTERAPIA Y TUI NA
Organitza: MTC - Escuela Superior de
Medicina Tradicional China
-Reconeguts per la Univ. de Pekín-
Informació:
- c. Larache, 8 - 43870 Amposta
Tel. 977 70 42 02 - Fax: 977 70 59 45
www.mtc.es - mtc@mtc.es
- 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. Asoc. para la Formación
Continuada en Ciencias de la Salud y Educación
Informació: Tel. 902 108 801 - 953 58 53 30
Fax: 953 58 53 31
C/ Ramón y Cajal, 20 - 23680 Alcalá la Real
www.zonadesalud.org - info@zonadesalud.org

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

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Especialitats de Seguretat, Higiene i Ergonomia
i Psicosociologia
Organitza / Informació: Ergo Grup
Ronda Universitat, 3 1r-1a - 08007 Barcelona
Tel. 93 412 71 00 - Fax: 93 412 12 88
eg3@ergogrup.com

BLANQUERNA - 3r. Cicle i Formació
Continuada
Dates: Curs 2003 - 2004
Organitza/Informació: EUI 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
Lloc: Observatori de Bioètica i Dret.
Preinscripció: Oberta permanentment.
Preu: 3.606 € (1.803 € per curs acadèmic).
Requisit: Llicenciatura o diplomatura.
Organitza/Informació: Observatori de
Bioètica i Dret - Parc Científic de Barcelona.
Universitat de Barcelona
C/ Baldiri Reixac, 4-6 Torre D - 08028 Barcelona
Tel. i Fax: 93 403 45 46
www.bioeticayderecho.ub.es - obd@pcb.ub.es
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ANALGESIA POR MEDIOS
FÍSICOS
Juan Plaja Masip
Ed. McGraw-Hill Interamericana,
2003

Aquesta obra pretén fer una
actualització que pugui resultar
d’utilitat als professionals de la
rehabilitació i fisioteràpia com als
d’altres especialitats implicades en el
tractament del dolor. És novedosa i
original, ja que els llibres de
fisioteràpia, rehabilitació i medicina
física solen descriure amb detall els
medis físics, però limiten les
indicacions a un llistat genèric. La
majoria de les obres generals sobre
el dolor enumeren exhaustivament
els possibles fàrmacs i, en contrast,
la teràpia física o no s’anomena o es
fa mitjançant una mera cita genèrica.

El llibre presenta un resum ampli de
la fisiologia, la mecànica i la
patomecànica del sistema miofascial,
seguit d’una anàlisi funcional dels
canvis de l’aparell locomotor
incloent-hi nombroses imatges
il·lustratives de les tècniques
d’avaluació i de tractament. Les
teràpies miofascials desperten molt
d’interès entre els fisioterapeutes. És
un manual aplicat a la projecció
professional amb una exposició clara
i concisa dels coneixements
mitjançant molts bons esquemes,a
dos colors, i un text molt didàctic i
de fàcil comprensió.

FISIOTERAPIA EN OBSTE-
TRICIA Y GINECOLOGÍA 2a ed.
Rebecca G. Stephenson i altres.
Ed. McGraw-Hill Interamericana,
2003

Tema de màxim interès en un camp
nou de la Fisioteràpia, ja que no hi ha
altres publicacions específiques sobre
el camp de l’obstetrícia i la
ginecologia en castellà, per la qual
cosa ve a omplir un buit en el camp
de la bibliografia fisioteràpica. Tracta
tots els temes d’interès per al
fisioterapeuta i personal sanitari
relacionat amb la salut de la dona, de
forma senzilla i clara. Ofereix un
extens recorregut pels canvis
adaptatius i alteracions associades a
la gestació, amb respostes clares i
directes de l’abordatge fisioteràpic.

DESPATXOS / CONSULTORIS AL PASSEIG MARAGALL
Local en lloguer o bé mòduls per a despatxos /consultoris

Zona: Passeig Maragall /Amílcar (a prop del Col.legi de Fisioterapeutes)
Excel.lent combinació d’autobusos /metro

Telèfon d’informació: 699.237.027

Webs recomanades

Bibliografia recomanada

Galenicom(www.galenicom.com) és
un buscador de recursos mèdics. Si
bé és una pàgina web dirigida
principalment a facultatius, hi podrem
trobar recursos que ens facilitaran
treballs de recerca. Entre d’altres
apartats, hi ha: Formació
(F.Continuada, Examen MIR,
Residència MIR, Facultats),
Empreses (Asseguradores,
Farmacèutiques, Equipament,
Instrumental), Organismes
(Fundacions i ONGs, Col·legis de
Metges, Administració Pública),
Centres Assistencials (Hospitals,
Serveis, Primària, Cliniques),
Bibliografia (Revistes, Periòdics,
Llibreries, Editors, Medicina i
Societat (Gestió, Ètica Biomèdica,
Investigació), Recursos a la Xarxa
(Buscadors, Imatges, Casos Clínics,
Monogràfics), Informàtica
(Programes, Telemedicina, Medicina
Virtual), Societats Mèdiques, Pàgines
Personals.

L’Instituto de Salud Carlos III

(www.isciii.es) és un organisme
públic d’investigació amb caràcter
d’organisme autònom adscrit al
Ministerio de Sanidad y Consumo,
la missió del qual és desenvolupar i
oferir serveis científico-tècnics de la
més alta qualitat dirigits al Sistema

Nacional de Salud i al conjunt de la
societat. Dins de la seva pàgina web,
podrem trobar els apartats
corresponents a les Unitats que
formen l’Instituto, Investigació,
desenvolupament i innovació,
educació i formació (amb les
convocatòries de beques, contractes,
ajudes, subvencions i places a
l’ISCIII), serveis, recerques, etc.

Us informem que
els dies 24 i 31
de desembre,
2 i 5 de gener,

l’horari de Secretaria
serà de 9 a 15 hores

novembre-desembre 2003

TERAPIAS MIOFASCIALES:
INDUCCIÓN MIOFASCIAL
Andrzej Pilat
Ed. McGraw-Hill Interamericana,
2003
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