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El CFC dins del CGCF
Benvolgudes i benvolguts,

Com haureu vist en l’interior d’anteriors 
noticiaris, des de la tornada del CFC al 
si del CGCF -el març de 2011-, l’activitat 
dels consellers designats per la Junta 
de Govern ha estat molt intensa.

Com veureu en el tema del mes d’aquest 
Noticiari, les diferents accions d’aquests 
consellers ens han portat a assolir fites 
tan importants per a tota la professió 
com són la lluita per les especialitats, 
veritable estendard de professionalitza-
ció, que farà donar un pas de qualitat a 
tot el col·lectiu. Així mateix, la definició 
de l’acte fisioterapèutic i la creació del 
marc competencial de la Fisioteràpia 
són dues fites cabdals per fer clara i 
concisa la Fisioteràpia, definint-la com 
el que és: una professió sanitària, i eli-
minant així possibles dubtes de confu-
sió. Tot aquest treball que s’ha realitzat 
a Madrid, amb el conseqüent esforç, ha 
tingut l’impuls i la marca del CFC, reco-
neixent la tasca indispensable d’altres 
col·legis, però sent el CFC el qui marca-
va el pas i el camí.

Tota aquesta tasca feta des de març de 
2011 ha culminat en la redacció i apro-
vació, per part de l’Assemblea General 
del CGCF, d’uns nous estatuts del CGCF 
que han de millorar de forma ostensible 
el funcionament de la institució a la que 
pertanyen tots els col·legis de fisiotera-
peutes de l’estat espanyol.

Què aporten de nou aquests estatuts? 
Hi ha dues modificacions importants. 
La primera és la inclusió de la defini-
ció de l’acte de Fisioteràpia i del marc 
competencial de la mateixa, fent que 
aquests dos conceptes agafin entitat 
legal. La segona, de ben segur més 
banal, és la incorporació als estatuts 
dels acords de Madrid, acords pels 
quals el CFC va reingressar al CGCF, 
i que es basen en dos eixos: el canvi 

de la quantificació de la quota, fent-
la més justa i equitativa entre tots els 
col·legis; i la possibilitat de tenir més 
representativitat segons augmenta el 
nombre de col·legiats de cada col·legi 
professional. Detalls com la presenta-
ció de candidatures en llista tancada, 
la possibilitat que qualsevol membre 
del CGCF pugui ser escollit com a pre-
sident de la institució o bé la delegació 
de vot, cerquen que el CGCF obtingui 
una millora de l’operativitat en les se-
ves accions.

Vull agrair amb aquest escrit als mem-
bres de la Junta que m’acompanyen en 
el si del CGCF: Ramon Aiguadé, Rafel 
Donat, Montse Inglés i Gabriel Liesa, 
l’ajuda i l’esforç pel bé comú de tots.

Manel Domingo 
Degà CFC
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Com bé sabeu, a l’any 2010, i després d’una intensa nego-
ciació amb els dirigents del Comitè Executiu del Consejo 
General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCF), el CFC va 
tornar a ingressar en aquest organisme col·legial d’àmbit 
estatal, tal i com es va explicar en la darrera assemblea 
del CFC de l’any 2011. Aquest reingrés ha donat els seus 
fruits al nostre Col·legi i a la Fisioteràpia en general.

A continuació, us fem un resum de les accions que s’han 
realitzat dins el CGCF:

1.- Una de les accions més importants ha estat 
l’aprovació de la sol·licitud d’especialitats per part de 
l’Assemblea General del CGCF al Ministerio de Salud. 
Abans de l’aprovació, va ser necessària una tasca molt 
important per part de la comissió creada a tal efecte, 
en la qual hi ha participat de forma activa i destacada el 
vocal de la Junta de Govern del CFC, el Sr. Rafel Donat. 
El primer que es va fer va ser una enquesta al màxim de 
col·legiats possibles de tot el territori espanyol. A Ca-
talunya es van entrevistar via telefònica 936 col·legiats 
(el 12,06% de col·legiats catalans) amb la intenció de 
saber a quina branca de la Fisioteràpia es dedicaven, si 
era de forma privada o pública, els anys d’exercici, etc. 
Les respostes ens van possibilitar l’obtenció  d’unes va-
luoses dades -que podeu consultar al Noticiari 77 www. 
fisioterapeutes.cat/noticiari/veure.asp?n=1491 -, que 
ens van oferir una informació molt preuada a l’hora de 
proposar i realitzar les accions de la Junta de Govern. 
Actualment estem a l’espera de l’acceptació per part del 
Ministerio de Salud de les especialitats, atès que des-
prés de diverses reunions amb membres del CGCF -en-
tre ells en Rafel Donat-, s’ha compromès a donar el seu 
veredicte a finals d’aquest any.

2.- La segona acció important ha estat la defensa 
de la Fisioteràpia a la Llei de serveis professionals, 
l’esborrany de la qual sortirà també a finals d’any; així 
com la demanda per part del CGCF al Ministerio de Edu-
cación per tal que parli amb el seu homòleg francès per 
facilitar l’accés a la feina dels fisioterapeutes a França, 
tasca duta a terme pel CGCF però guiada i encapçalada 
per la nostra institució, centrada en la figura del treso-
rer del CFC, Sr. Ramon Aiguadé.

3.- Un fet cabdal dins de la història del CGCF i de la Fi-
sioteràpia, ha estat l’aprovació de la definició de l’acte 
fisioterapèutic, on també hi va participar el Sr. Rafel 
Donat, el qual ja va explicar al Noticiari 80 la utilitat i 
definició de l’acte, i com ha ajudat sobre manera a poder 
oferir un marc competencial a la professió, assenyalant 
clarament allò que és Fisioteràpia.

4.- El reingrés al CGCF -com hem dit anteriorment- va 
ser fruit d’uns acords del Comitè Executiu de CGCF amb 
els membres de la Junta de Govern del CFC d’aquell mo-
ment, encapçalats per la Sra. Montse Inglés, que n’era 
la tresorera. Entre aquests acords, que van ser aprovats 
per l’assemblea general, hi destacava un canvi en la for-
ma de pagament amb que contribuïa cada col·legi per tal 
d’aconseguir una fórmula més justa i equitativa, fent que 
una part de la quota correspongui a un tant per cent igual 
per a tots els col·legis i un altre tant per cent en base al 
nombre de col·legiats de cada col·legi. A més es va acon-
seguir que, en base a aquest nombre de col·legiats, es 
pogués augmentar la representativitat de cada col·legi.

5.- Finalment, tota aquesta tasca ha comportat que el 
CGCF es veiés en la circumstància d’haver de redactar uns 

L’actualitat del CFC en la relació amb el CGCF: aprovació 
dels nous estatuts
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estatuts nous, no només amb la intenció de reflectir la ma-
joria dels punts anteriorment esmentats sinó també amb 
l’objectiu d’adaptar els estatuts a les diferents normatives 
europees que sol·liciten diverses actuacions dels col·legis, 
fet que va comportar la reforma estatutària, també del 
nostre Col·legi, aprovada per l’anterior Junta de Govern.

A tal efecte, el CGCF va crear una comissió composada 
per diferents membres de l’Assemblea general, entre 
els quals hi figura el nostre degà, Sr. Manel Domingo. 
La comissió va finalitzar la redacció dels nous estatuts 
a finals del mes de juny, i aquests han estat a sotmesos 
a consideració i votació per part de l’Assemblea gene-
ral, reunida amb caràcter extraordinari el passat 15 de 
setembre. Remarcar, com a articles aprovats i inclosos 
dins d’aquests nous estatuts, la següent relació:

•	 La inclusió de la definició de l’acte fisioteràpeutic, 
així com la del marc competencial del fisioterapeuta.

•	 La possibilitat de delegar el vot en un altre membre 
del CGCF sempre i quan sigui del mateix col·legi, 
amb la intenció de no fer necessari el viatge de tots 
els consellers, per tal de poder disminuir despeses.

•	 Es canvia l’elecció de llistes obertes per llistes 
tancades, amb l’objectiu clar d’afavorir els pactes i 
crear equips de treball més eficaços.

•	 Qualsevol membre del CGCF pot optar a ser-ne 
president, canviant així la norma que obligava 
forçosament a ser degà/president d’un col·legi 
per poder ser president del Consejo. Així es fa-
cilita que puguin accedir al càrrec persones amb 
suficient temps per poder dedicar-se a la ins-
titució, atès que, sovint, si s’és degà/president 
d’un col·legi autonòmic, no es disposa del temps 
necessari per complir degudament amb amb-
dues funcions. 

•	 La inclusió en matèria econòmica dels acords que 
van facilitar la tornada del CFC al si del CGCF, for-
malitzant així la nova forma de pagament.

•	 La creació d’una finestra única per atendre la ciu-
tadania, que comportarà que la sol·licitud o queixa 
es derivi sempre al col·legi pertinent.

Aquests estatuts es podran consultar un cop estiguin 
entregats i acceptats pel Ministeri corresponent.

Com podeu comprovar, és molta la tasca realitzada pels 
nostres consellers, però la dinamització que Catalunya 
ha introduït en el si del CGCF des del seu ingrés, es veu 
reflectida en accions que comporten un pas ferm i cap a 
endavant de la professió.
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cultiva la teva salut

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - Tel. 93 414 36 00  |  www.mgc.es  |  e-mail: mgc@mgc.es
Granollers | Igualada | Mataró | Sabadell | Sant Cugat del Vallès | Terrassa | Vic | Girona | Lleida | Tarragona | Palma de Mallorca

Una assegurança de salut de qualitat
· Cobertures de medicina preventiva.

· El ventall més ampli de prestacions
 (cobreix tractaments que altres entitats no donen).

Sense lletra petita
· No enganyem amb ofertes comercials
 que suposen no donar o limitar serveis sanitaris.

Amb el quadre mèdic més ampli
· Quadre mèdic a tot Espanya amb els millors professionals.

I a un bon preu
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La Fisioteràpia surt al carrer amb una festa lúdica de gran 
èxit i ressò, el DiFT
El passat dissabte 27 d’octubre Barcelona es va conver-
tir en la capital de la Fisioteràpia.

Des de les 11.00 h del matí i fins a les 17.00 de la tarda, 
l’Arc de Triomf de la capital catalana va acollir un seguit 
d’activitats per a tota la família amb l’objectiu de fer vi-
sible els diversos àmbits de la Fisioteràpia a la societat i 
de ser solidaris amb aquells que més ho necessiten. Per 
aquest motiu, tothom qui ho va desitjar, va poder par-
ticipar en una mini-cursa solidària, en la qual, tots els 
donatius que es van recaptar aniran destinats íntegra-
ment a La Marató de TV3, que enguany estarà dedicada 
al càncer, la principal causa de mort de persones entre 
els 35 i 70 anys.

Batukades, bàsquet adaptat en cadira de rodes, dansa 
integrada, el hip hop dels Brodas Bros, activitats divul-
gatives de les comissions col·legials, inflables i tallers 
de pintura i plastilina per als més menuts, recomana-
cions per tenir cura de la nostra salut de mans del  Sr. 
Lluís Puig, el fisioterapeuta més mediàtic de tot Cata-
lunya, el mural de mans amb les lletres DiFT (Dia de 
la FisioTeràpia), i una llarg etcètera per commemorar 
una festa lúdica i divulgativa que es presenta aquest any 
com una novetat, però que ja té la mirada posada en 
l’any vinent.

Només ens queda fer un agraïment molt important a tots 
aquells companys i companyes que han col·laborat amb 
el DiFT des del seu inici: els organitzadors, encapçalats 
pel Rafa Nadal, vocal de la Junta; els patrocinadors; 
els ‘artistes’ que van pujar a l’escenari; els companys i 
companyes del CFC i de les seves comissions, seccions, 
grups d’interès i treball; els ambaixadors, que van pres-

tar la seva veu i la seva imatge a fer més gran la Fi-
sioteràpia; els estudiants voluntaris, sense l’ajut dels 
quals el DiFT no hagués estat possible i sense els quals 
el lema i la cançó ‘aFisiona’t’ no hagués ressonat tan i 
tan lluny.

L’aspecte més noticiable del DiFT, però, està en les 
imatges que podeu veure tot seguit; en podeu trobar 
més al Facebook del CFC. També destaquem la notícia 
del TN Migdia de TV3, disponible a http://www.fisiote-
rapeutes.cat/comunicacio/mitjans/noticia.asp?id=2654, 
no us les perdeu!
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Banda entrenamiento 
en varios colores. (e.j. amarillo 1009108)

Freestyler 1006015

… Entre en nuestra página web o contacte con nosotros en:

Email: E3bs@3bscientific.com • Tel.: +34 96 131 84 38 • www.3bscientific.es

www.3Bscientific.com
 . . .  going one step further

Kinesio terapia 
3B Tape varios 
Colores 

Electrostimulación 
1004903
Electrostimulación 
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El Col·legi celebra el seu Sopar Anual

Com a cloenda de la III Jornada de Fisioteràpia Neuromuscu-
losquelètica, el passat 19 d’octubre es va celebrar també el 
Sopar Anual del Col·legi, que va servir per gaudir de la com-
panyia de companys i companyes de professió, i homenatjar i 
premiar alguns del nostres col·legues fisioterapeutes.

L'acte es va iniciar a les 21.00 h amb el parlament del 
degà, Sr. Manel Domingo, que va donar les gràcies als 
presents per la seva assistència. A continuació vam 
poder gaudir de les paraules del Dr. Carles Constante, 
director general de Regulació, Planificació i Recursos 
Sanitaris del Departament de Salut.

Tot seguit es va servir el sopar i, posteriorment, es va fer 
l'habitual homenatge als col·legiats jubilats el darrer any, 
que van ser: A. Manuel Ortega Company, Josep Aurell 
Valdés, Juan González Álvarez  i Henri Hoppenbrouwers.

A continuació es va fer el lliurament del Premi June 
Nystrom 2012, que va recaure en tres companys de 
professió vinculats a l’àmbit de la Fisioteràpia espor-
tiva: Sr. Miquel Àngel Cos, que des de 1988 treballa 
al Centre d’Alt Rendiment (CAR) amb l’equip nacional 
d’atletisme; el Sr. Toni Bové, fisioterapeuta del primer 
equip del FC Barcelona de bàsquet des de 1982, i el Sr. 
Emili Ricart, fisioterapeuta del primer equip de futbol 
del FC Barcelona. 

Per cloure la festa vam poder comptar amb l’actuació de 
l’humorista Kako, un gran final de festa per un dia i una 
nit on el nexe d’unió va ser la Fisioteràpia i el Col·legi.

Podeu veure més imatges del Sopar Anual del CFC a (www.
facebook.com/media/set/?set=a.458347170883897. 
121861.207053786013238&type=3).

El Dr. Carles Constante va dirigir unes paraules als assistents.El degà del CFC, Sr. Manel Domingo, va inaugurar el Sopar Anual 
del CFC.

Noticiari de Fisioteràpia12



nosaltres   Activitats col·legials

Els guardonats del Premi June Nystrom assistents a l'acte (el Sr. Ricart va excusar la seva presència), Sr. Miquel Àngel Cos i Sr. Toni Bové.

Sr. Jordi Artigas, col·legiat honorífic del CFC.

El Sr. Bernard Dalion, president del Conseil Départemental des 
Pyrinées-Orientales-Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes, entre-
gant el reconeixement al col·lagiat jubilat, Sr. Juan González Álvarez. 

Dr. Carles Constante.

El Sr. Dalion fent entega del reconeixement al col·legiat jubilat Sr. 
A. Manuel Ortega Company.
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Ana Velázquez, guardonada amb el Premi al Fisioterapeuta 
de l’Any del CFC

En una festa celebrada a la sala Luz de Gas, el Col·legi 
va fer entrega, el passat dissabte 27 d’octubre, del Pre-
mi al Fisioterapeuta de l’Any, que va ser per a la nostra 
companya Ana Velázquez, especialista en Fisioteràpia 
en les arts escèniques, responsable del ‘Centro de 
Prevención en Artes Escénicas’ (CPAE), formadora en 
prevenció de lesions en diferents conservatoris d’arreu 
d’Espanya, i integrant del Grup d’Interès del Vallès 
Oriental del Col·legi.

La Junta de Govern del CFC va decidir atorgar aquest 
guardó a la Sra. Velázquez com a reconeixement per 
haver aconseguit prestigiar la Fisioteràpia davant la so-
cietat realitzant promoció de la salut així com per haver 
engegat una iniciativa professional que genera ocupabi-
litat per a la Fisioteràpia.

Podeu veure més imatges de la festa del CFC a la sala 
Luz de Gas al Facebook del Col·legi.

El degà del CFC, Sr. Manel Domingo, va fer entrega del Premi al 
Fisioterapeuta de l'Any a la Sra. Ana Velázquez.

La Sra. Ana Velázquez acopampanyada del degà del CFC, Sr. Manel Domingo, i del secretari col·legial, Sr. Gabriel Liesa.

Noticiari de Fisioteràpia14
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Cursa Rialp-Matxicots i DMF a Rialp
La Secció de Lleida del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya va  col·laborar en la III Cursa Rialp-Matxicots 
celebrada el 15 de setembre. 

S’hi van disputar dues categories: l’Extrem de 82 
quilòmetres i la Marató de 42 quilòmetres. Des de 
l’envelat que ens va habilitar l’organització es van 
atendre prop d’un centenar de participants que van 
arribar en diferents estats de forma, també es van ha-
ver de fer dues intervencions urgents a causa de les 
rampes que patien els participants només arribar a la 
meta a causa de la duresa de la cursa. En el mateix 
espai es va celebrar el Dia Mundial de la Fisioteràpia, 
i es va fer un taller teòrico-pràctic d’estiraments per 
als participants de la cursa. 

Finalment agrair la participació i col·laboració dels fi-
sioterapeutes que van assistir als esportistes i també 

agrair als estudiants de Fisioteràpia de la Universitat de 
Lleida la seva feina desinteressada.

Carol Naudi 
Secció Territorial de Lleida

Noticiari de Fisioteràpia16
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El CFC participa en l’acte inaugural de presentació del Curs 
acadèmic del Grau de Fisioteràpia de la UdL
El passat 5 de setembre, el Col·legi, de la mà del 
Sr. Ramon Aiguadé, tresorer i també coordinador 
d’estudis de Fisioteràpia de la UdL, i el Sr. Rafel Do-
nat, segon vocal de la Junta de Govern del CFC, va 
participar en l’acte inaugural de presentació del Curs 
acadèmic del Grau de Fisioteràpia, dirigida als estu-
diants de primer curs.

Aquesta presentació s’organitza amb l'objectiu de 
fer més fàcil l'adaptació d'aquests nous estudiants 
al que serà el seu nou entorn d'estudi. Les sessions 
serveixen per a què l'alumnat de primer curs pugui 
conèixer el funcionament dels diferents serveis i co-
negui els òrgans de govern de la Universitat i de la 
seva facultat. Per la nostra part vam voler presentar, 
entre d’altres, el paper de la Fisioteràpia mitjançant 
les TIC en el món de la cooperació internacional i les 

activitats formatives que realitza el CFC en aquest 
àmbit, aspectes que van despertar l’interès de molts 
dels nous estudiants.
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- Atena, S.L. es pionera desde 1999 en la introducción en 
España de la Técnica de Vendaje Neuromucular, también 
conocido como Taping Neuromuscular (TNM). 
 
- En colaboración con la Asociación Española de Vendaje  
Neuromuscular (AEVNM), Atena imparte los siguientes 
cursos dirigidos a  fisioterapeutas: 
              Básico                    Drenaje Linfático 
            Avanzado          Pediátrico 
              Deporte                  Neurológico 

 

 

www.atenasl.com/cursos.asp  
 
 

Atena S.L. comercializa Cure Tape en Cataluña a través de 
nuestros distribuidores: 
 
 
 
 

 

C/ Antonio Arias, 12 - Bajo B - 28009 MADRID  
 Tel.: 91 573 86 15 • Fax: 91 409 55 07  

email: info@atenasl.com • www.atenasl.com 

CUANDO LA CALIDAD IMPORTA 
Vendaje Neuromuscular - Solo para Profesionales                                                                                                                                                                                                                   

Cure Tape es un Producto Sanitario Clase I  
notificado a las Autoridades Sanitarias 
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La Secció Territorial de Tarragona organitza la conferència 
“El peu del corredor”
En el marc de les activitats que realitzen les seccions 
territorials per celebrar el DiFT2012, el divendres 14 de 
setembre va tenir lloc, a la Casa del Mar de la ciutat de 
Tarragona, una xerrada informativa i preparatòria sobre 
com córrer correctament la peonada que se celebrava 
diumenge 16 de setembre a Tarragona, dins del marc de 
la seva festa major de Santa Tecla.

La xerrada va començar a les 19.15 hores, amb la presen-
tació de l'acte per part dels membres de la Secció Terri-
torial de Tarragona assistents a l'acte. Tot seguit va ser el 
fisioterapeuta encarregat de fer la xerrada, Sr. Àlex Àlva-
rez, especialista en Fisioteràpia esportiva, qui va presen-
tar la xerrada, que va començar amb una breu exposició 
teòrica sobre l'evolució de l'acte de córrer. Seguidament, 
va continuar parlant sobre com havia de ser la carrera 
"perfecta", donant a conèixer les seves característiques 
ideals, per acabar parlant de com havien de ser el calçat i 
la superfície més adequades per córrer i per minimitzar el 
risc de lesions, explicant com afectava al peu, i en general 
a tota l'extremitat inferior, el fet de dur un calçat determi-
nat i córrer en una superfície o altra. Es va continuar par-
lant de com i quan havien de realitzar-se els estiraments 
musculars; en tot moment es va incidir sobre la importàn-
cia que córrer té per a la salut. Per finalitzar la xerrada, el 
senyor Àlvarez va mostrar als assistents diferents tipus de 
sabatilles per córrer, explicant-nos les diferències entre 
les convencionals i les minimalistes. Tota l'exposició va 
ser impartida en un to amè i molt interessant, demostrant 
el bon fer del conferenciant, que va ser capaç de mantenir 
l'interès de tots els assistents en tot moment.

Un cop acabada l'exposició es va obrir el torn obert de pa-
raula, que va ser aprofitat pels assistents que així ho van 
voler per realitzar preguntes també referents a qüestions 
pròpies i personals, sempre relacionades amb el tema. 

Un cop acabat el torn de preguntes, es va donar per aca-
bat l'acte; tot i que el senyor Àlvarez no va tenir cap pro-
blema en atendre personalment les qüestions que alguns 
dels assistents li van fer de manera més privada.

Toni Malla 
Seció Territorial de Tarragona

El CFC es reuneix amb el subdirector de Serveis Sanitaris 
del Departament de Salut
El passat 10 d’octubre, el secretari del CFC, Sr. Gabriel Lie-
sa, juntament amb el responsable d’intrusime i l’assessor 
jurídic del Col·legi, Sr. Javier Crespo i Sr. Ramon Figue-
ras, respectivament, es van reunir amb el Dr. Josep Davin 
i Miralles, subdirector de Serveis Sanitaris del Departa-
ment de Salut, per comunicar-li la nostra proposta per tal 
que tots els col·legiats que tinguin un centre en sol·licitin 
l’autorització sanitària. Es van debatre diversos aspectes, 
com la possibilitat que l’Administració faci un conveni amb 
el CFC per tal de treballar conjuntament en aquest sentit i 
que sigui la nostra institució qui doni la informació i faci el 
primer cribratge. En aquest sentit es va acordar de man-
tenir reunions periòdiques per poder arribar a un acord.

De la mateixa manera, el CFC va sol·licitar al Dr. Da-
vins que l’Administració informi i aclareixi a la ciuta-
dania qui són els professionals sanitaris inclosos en 
la LOPS, de manera que es lluiti contra l’intrusisme 
i s’afavoreixi que la societat tingui clar quins són els 
professionals que els poden oferir seguretat i qualitat 
en els seus tractaments.
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La UFAE organitza la primera Matinal de Fisioteràpia  
per a embarassades
El passat 29 de setembre es va dur a terme la prime-
ra Matinal de Fisioteràpia aquàtica per a embarassades 
al CEM Marítim de Barcelona, organitzada pel Grup de 
Treball de Fisioteràpia Aquàtica (UFAE) del CFC. 

Durant tot el matí es van oferir els principis bàsics per al 
treball dins de l'aigua amb dones embarassades. La Sra. 
Carola Subirach, en la seva presentació teòrica, va ex-
plicar que l'objectiu del treball amb embarassades dins 
de l'aigua no és el de fer una preparació específica per 
al part, sinó preparar físicament la dona per afrontar en 
les millor condicions tant l'embaràs com el moment del 
part. També va exposar la conveniència de seguir  for-
mant-se en aquest àmbit a tots aquells que hi estiguin 
interessats i finalment va fer una agraïment a totes les 
assistents, perquè és gràcies a la gent que s'apunta als 
cursos, que la Fisioteràpia continua avançant. 

Durant la part pràctica es va poder treballar amb dife-
rents profunditats i temperatures, d'una banda es va 
experimentar com actua el cos immers dins l'aigua (les 

propietats hidrostàtiques i hidrodinàmiques), i d'altra 
banda, totes aquelles propostes d'exercicis específics 
en el treball amb embarassades. 
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El CFC dóna suport a la Resolució del Parlament de Cata-
lunya en pro de la llibertat del poble català per decidir el 
seu futur col·lectiu
La Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya ha acordat donar suport i subscriure la nota 
de premsa conjunta que han elaborat un total de 38 
col·legis oficials i diverses associacions de Catalunya.

En aquesta nota de premsa (www.fisioterapeutes.cat/
comunicacio/pdf/25102012_ndp_parlament.pdf) es 
manifesta el suport d’aquestes institucions a la reso-
lució del Parlament de Catalunya del 27 de desembre 
en la qual es constata “la necessitat de que el poble 
català pugui decidir lliurement i democràticament el 
seu futur col·lectiu com a única via per tal de garan-
tir el progrés social, el desenvolupament econòmic, 
l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la 
llengua pròpies”. 

Podeu veure el ressò mediàtic que ha tingut 
l'enviament d'aquesta nota de premsa a: 
www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/mitjans
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La Secció Territorial de Girona del CFC i Montepio Girona 
Mutualitat de Salut signen un conveni de col·laboració
El passat 23 de juliol, la Secció Territorial de Girona del 
CFC i Montepio Girona Mutualitat de Salut van signar un 
conveni de col·laboració. 

El degà del CFC, Sr. Manel Domingo, i el gerent de Mon-
tepio Girona, Sr. Albert Font, van rubricar un acord, 
l’objectiu del qual és que els col·legiats de les comar-

ques gironines i els seus familiars de primer grau obtin-
guin un descompte del 14.5% sobre la tarifa oficial vigent 
en les obtencions i/o renovacions dels certificats mèdics 
psicotècnics necessaris per obtenir permisos i llicències 
tals com el permís de conduir, llicència d’armes, habili-
tació per a personal de seguretat privada, títol de patró 
d’embarcació, etc.

Seminari de teràpia restrictiva a Lleida
El passat dia 22 de setembre es va realitzar a la seu de 
la Secció Territorial de Lleida del CFC el Seminari tèc-
nic de teràpia restrictiva per a la recuperació funcional 
de l'hemiparèsia congènita i adquirida. El seminari fou 
impartit per la Sra. Ascension Martin Diez, fisioterapeu-
ta i psicomotricista del CDIAP de Mollet, membre de la 
junta de la SEFIP i també de la Comissió de Pediatria 
(SEFIP) del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 

El seminari va tenir una molt bona acollida. Per una 
banda, les places es van exhaurir poc després de la 
seva difusió i, d’altra banda, tots els assistents van 
mostrar la seva satisfacció un cop finalitzat l'acte. 

Carol Naudi 
Secció Territorial de Lleida
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El CFC col·labora en la primera caminada intergeneracional 
per promoure l'envelliment actiu
Prop de 1.500 persones van participar el dia 7 
d’octubre, a la muntanya de Montjuïc (Barcelona), en 
la primera caminada intergeneracional per promoure 
l'envelliment actiu.

L'acte s'emmarcava en l'Any Envelliment Actiu i de 
la Solidaritat Intergeneracional i va estar organit-
zat pel Departament de Benestar Social i Família, 
l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Bar-
celona. El CFC hi va col·laborar amb una activitat 
d’estiraments guiada per la Sra. Carme Macià i el Sr. 
David Parro, i amb la difusió d’un tríptic informatiu so-
bre els beneficis dels estiraments a l’hora de realitzar 
activitat física.

Els assistents van poder escollir entre dos itineraris: un 
de sis quilòmetres i un altre de tres, en funció del nivell 
de preparació; totes dues distàncies tenien com a punt 
de partida la Font Màgica.

La iniciativa, que buscava promoure un estil de vida actiu 
i saludable, va comptar amb la participació del conseller 

Josep Lluís Cleries i l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, 
que van donar el tret de sortida a la marxa.

El conseller Cleries va destacar que la cita és "una crida 
a les persones, sobretot a les més grans, a tenir iniciati-
va i moure's, i serveix per sensibilitzar la societat" en la 
importància que la gent gran segueixi mantenint activi-
tat física mentre els sigui possible.
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Ma Teresa Salgado Chia, interlocutora del Grup d'Interès  
de l'Anoia

Qui sóc?

Em dic Ma Teresa Salgado Chia i vaig néixer a Igualada, 
Barcelona.

Sóc fisioterapeuta de cos i ànima, sí, sí...de cos i ànima. 
Treballo realment en allò que m’apassiona: la Fisioteràpia.

Em llevo cada dia al voltant de les 7 del matí i sempre 
penso que sóc molt afortunada per poder treballar amb 
persones amb els qui pots fer una tasca realment ex-
traordinària. A vegades són petites coses, detalls sub-
tils, que provoquen grans canvis en el tarannà d’aquella 
persona... altres vegades són accions contundents les 
que generen aquests canvis. Això et fa ser conscient, en-
cara més, que la pluralitat i diversitat humana requereix 
no perdre mai de vista l’enfocament biopsicosocial.

Què faig? 

Fa 8 anys que treballo a la Fundació Sanitària Sant Josep 
d’Igualada i actualment sóc la responsable del Servei de 
Fisioteràpia. Vaig finalitzar els estudis de Màster en Sa-
lut i Benestar Comunitari l’any 2011, realitzant la tesi 
de màster “Perfil clínico y sociodemográfico de las per-
sonas amputadas en Cataluña años 2003-2009”, essent 
premiada com a millor tesi per la Càtedra Novartis-UAB 
a l’Hospital Sant Pau. 

D’altra banda sóc professora col·laboradora de la Fun-
dació Universitària del Bages (FUB), on imparteixo clas-
ses de Fisioteràpia Geriàtrica. Aquesta vessant docent, 
a part d’apassionar-me, m’enriqueix molt com a profes-
sional de la salut i també com a persona. És un àmbit de 

treball que propicia l’intercanvi de coneixements i habi-
litats amb un enfocament totalment complementari a la 
pràctica clínica.

A la Fundació Sanitària Sant Josep som un equip de 
tres fisioterapeutes joves (Sílvia Alavedra, Laia Dalma-
ses i jo mateixa), amb coneixements, empenta, ganes 
d’aprendre i molta implicació. D’altra banda ens donem 
molt suport i hem creat una molt bona dinàmica de grup. 
Allà on una no arriba, les altres ja hi som. Això fa que la 
nostra feina ens motivi dia darrera dia sota el paraigües 
d’un bon treball en equip.

Aquest any, al gener, es va crear el Grup d’Interès de 
l’Anoia, del qual en sóc la interlocutora. Aquest grup 
promou l’activitat professional del fisioterapeuta dins de 
l’entorn social, cultural i econòmic de l’Anoia.

Què vull fer? 

Respondre a aquesta pregunta m’obliga a “autolimitar-
me”. Em considero una persona expansiva, és a dir, que 
accepto la vida tal i com bé, tant per la part professional 
com personal. Estic oberta a aprendre noves formes de 
treballar, m’agraden els reptes motivadors i intento te-
nir la major capacitat d’adaptació als canvis que sempre 
vivim en la nostra professió.

Actualment tinc dos objectius de caire investigador. 
Primer publicar la tesi del màster i després començar 
el doctorat. Desitjo que realment la vida em faciliti 
poder assolir aquestes fites i d’altres que potser no 
contempli en aquest moment i puguin sorgir en el de-
curs del temps.
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Per finalitzar el curs anterior, la Societat Catalano-Balear 
de Fisioteràpia (SCBF) va donar l’oportunitat a diferents 
alumnes de presentar els seus treballs d’investigació de fi-
nal de grau. Així doncs, vam convocar la III Sessió científica 
interuniversitària a la qual, finalment, van assistir alumnes 
seleccionats per les seves respectives universitats: 

•	 Karin Fouz amb “Influencia del en dehors sobre el 
grado de actividad de la musculatura paravertebral 
lumbar en bailarinas profesionales de danza clásica”, 
de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna.

•	 Anna Ruiz Espinosa amb “Estudi descriptiu transver-
sal del mal d’esquena en joves i adolescents i la seva 
possible relació amb factors de risc majoritàriament 
de tipus mecànic”, d’EUSES (Universitat de Girona).

•	 Juan José Gonzalez Hermida amb “Uso de drena-
jes en la vía clínica Fast Track de prótesis de rodi-
lla”, de la Universitat Internacional de Catalunya.

•	 Anna Marcé Segovia amb “Tractament fisiote-
rapèutic de les fractures subcapitals d’húmer 
mitjançant abordatge Peninou”, de l’Escola Uni-
versitària Gimbernat.

A l’octubre, concretament el 26 d’octubre, la Societat 
Catalano-Balear de Fisioteràpia vam fer la jornada con-
junta amb la Societat Catalana de Medicina de l’Esport 
(SCME), “Actualització en l’abordatge de les lesions 
tendinoses”, que com anys anteriors va destacar per 
l’èxit de convocatòria i l’alt nivell acadèmic.

La jornada va ser inaugurada pels presidents d’ambdues 
societats, el Dr. Juan N García-Nieto, per part de la 
SCME, i la Sra. Montse Nuevo, per part de la SCBF. 

Seguidament vam començar la primera ponència “Utili-
tat dels ultrasons en el tractament de les tendinopaties” 
a càrrec del Dr. Ramón Balius, metge de l’esport i de la 
Unitat de Salut i Esport del Consell Català de l’Esport. De 
manera molt clara i prenent com a exemple la tendino-

patia del tendó d’Aquil·les, ens va parlar de la utilitat de 
les ecografies en el diagnòstic i tractament de les tendi-
nopaties, dels tipus de tractament mèdic i de Fisioteràpia 
més utilitzats actualment i dels efectes positius o nega-
tius que poden tenir en la recuperació del tendó.

El Sr. Xavier Linde, diplomat en Fisioteràpia, llicenciat en 
Ciències de l’activitat física i l’esport i readaptador del 
R.C.E. Espanyol, va parlar-nos de “Innovacions terapèuti-
ques en les lesions tendinoses”. Partint de la base que la 
simptomatologia no té per què coincidir amb l’estat de la 
patologia i després de fer un breu aclariment de la termi-
nologia utilitzada per definir les lesions tendinoses, va ex-
plicar-nos les possibles causes que provoquen aquestes 
lesions i el perquè hi ha tendons que són més susceptibles 
de patir aquesta patologia. Finalment, va ensenyar-nos ví-
deos de com tractar les lesions tendinoses i els resultats 
de diferents estudis que demostraven l’eficàcia o no dels 
tractaments existents (mitjans físics, ones de xoc, teràpia 
manual, corticoides, etc.) i d’aquells més emergents (tre-
ball excèntric, factors de creixement, etc.).

Després d’una breu pausa-cafè, vam seguir amb la ponèn-
cia “Return to play”, a càrrec del Dr. Gil Rodas, metge de 
l’esport i de l’equip de bàsquet del F.C. Barcelona. Amb 

Jornades, tallers i sessions científiques de la Societat Cata-
lano-Balear de Fisioteràpia
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aquest títol tant significatiu, el Dr. Rodas va explicar-nos, 
des d’un punt de vista mèdic, quin és el procés de decisió 
que cal seguir per definir quin és el temps de recupera-
ció d’una lesió tendinosa per tal que un esportista pugui 
tornar a la seva pràctica esportiva de forma segura. Va 
subratllar també la importància de no parar, és a dir, de 
seguir sempre fent una pràctica activa davant d’una tendi-
nopatia i d’estar atents i no deixar d’estudiar i investigar.

El Sr. Albert Altarriba, diplomat en Fisioteràpia i llicen-
ciat en Ciències de l’activitat física i l’esport i recuperador 
de futbol del F.C. Barcelona, va exposar-nos el temps de 
recuperació d’una lesió tendinosa, és a dir, el return to 
play des del punt de vista fisioterapèutic. Primerament, 
va anomenar els diferents tipus de tractament que po-
dem trobar actualment i la seva evidència i va acabar ex-
plicant detalladament com seria el treball excèntric en 
fase aguda i en fase crònica durant la fase return to play 
amb totes les prevencions a tenir en compte. 

Finalment, el Sr. Antoni Morral, fisioterapeuta i professor 
de FCS Blanquerna (Universitat Ramón Llull), va parlar-
nos del “Tractament de les tendinopaties cròniques amb 
ones de xoc”. Fent prèviament un reclam a la necessitat 
de publicar estudis que demostrin l’evidència dels tracta-
ments de Fisioteràpia, va presentar-nos un treball sobre 
la tendinopatia en el tendó d’Aquil·les i un altre sobre els 
factors de risc que ens poden abocar a una tendinopatia. 
Per acabar, va exposar-nos d’una forma molt clara i dinà-
mica què són les ones de xoc, quina és la seva utilitat i 
com actuen, tot acompanyat amb estudis que justificaven 
la utilització de les ones de xoc. També va voler remarcar 
que aquestes són un tractament de segona línia, és a dir, 
no són una teràpia que hàgim d’utilitzar des del principi 
ja que abans podem utilitzar altres tractaments coneguts. 
Concretament, per a lesions tendinoses, les ones de xoc 
juntament amb el treball excèntric són un bon tractament.  

Canviant d’activitat, per completar el taller que vam realit-
zar aquest mateix any de lesions osteoarticulars de la mà, 
el Sr. Vicenç Punsola, fisioterapeuta especialista en teràpia 
de la mà i la Dra. Ana Carreño, traumatòloga especialista en 
mà, ens van presentar el “Taller de lesions tendinoses de la 
mà”. Ens el van presentar en un format molt amè, comple-
mentant les dues disciplines i alternant una teoria basada 

en l’evidència amb la pràctica entre els alumnes. Els assis-
tents van sortir, de les 5 h de durada del taller, amb uns con-
ceptes clars i bàsics de quines eines terapèutiques tenim 
per tractar aquesta articulació i com portar-les a terme.

Us recordem que aquests tallers organitzats per la 
SCBF estan oberts exclusivament a fisioterapeutes ti-
tulats, i a més si sou socis, són completament gratuïts.

En quant a les sessions mensuals realitzades, al mes de 
setembre vam comptar amb el Sr. Leandro Gutman, fi-
sioterapeuta especialitzat en patologia craniomandibu-
lar per parlar-nos de “ATM. Casos clínics: tractament 
i evidència”. Atès que és una articulació complexa que 
requereix un tractament molt especialitzat, el Sr. Gut-
man, a través de casos pràctics, ens va acostar al que és 
el tractament actual d’aquesta articulació seguint com 
a referència l’evidència científica i l’experiència clínica.

A la sessió del mes d’octubre, vam tornar a gaudir de la 
presència i l’experiència del nostre company Lluís Puig, 
cap de Fisioteràpia de l’Hospital Esperit Sant, i del Dr. 
Joan Armengol, metge especialista en Cirurgia Ortopè-
dica i Traumatologia. Ambdós van parlar-nos específi-
cament de la “Inestabilitat glenohumeral. Conceptes 
funcionals, anatòmics i terapèutics”. El Dr. Armengol 
va ser el primer en introduir els principals conceptes 
anatòmics de l’articulació glenohumeral per, després, 
passar a profunditzar detalladament en les principals 
tècniques quirúrgiques a utilitzar.  Seguidament, el Sr. 
Lluís Puig va explicar-nos les alteracions funcionals 
d’una espatlla inestable i les diferents opcions terapèu-
tiques que podem utilitzar els fisioterapeutes per trac-
tar aquest tipus d’articulacions.

I el 24 de novembre de 2012, el nostre VIII Congrés de 
Fisioteràpia!

Us recordem com sempre, que tota la informa-
ció d’activitats realitzades i agenda de prope-
res activitats la trobareu a la nostra web www. 
scfisioterapia.cat. També ens podeu trobar de for-
ma interactiva a Facebook www.facebook.com/ 
SocietatCientificaDeFisioterapia i recentment a Twitter 
@SCBF_Scientific.
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Premi
JUNE NYSTROM

2012

personatge

El Premi June Nystrom 2012, va pre-
miar a tres companys de professió 
vinculats a l’àmbit de la Fisioteràpia 
esportiva: Sr. Miquel Àngel Cos, que 
des de 1988 treballa al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) amb l’equip nacio-
nal d’atletisme; el Sr. Toni Bové, fi-
sioterapeuta del primer equip del FC 
Barcelona de bàsquet des de 1982, i el 
Sr. Emili Ricart, fisioterapeuta del pri-
mer equip de futbol del FC Barcelona.

Què significa per a vostè rebre  
el premi June Nystrom?

Quan em va trucar el degà, el Sr. Manel Domingo, per 
informar-me que m’atorgaven el premi, la meva prime-
ra reacció va ser dir-li: "No, no pot ser. Heu de mirar-ho 
bé, hi ha gent amb més mèrits que jo". Crec que defineix 
molt bé el que vaig sentir i pensar: incredulitat, sorpresa 
i un sentiment clar de que no me'l mereixo. 

Pel meu cap varen passar el nom d'antics premiats, 
professors meus, gent de molta categoria professional i 
personal. Fisioterapeutes amb trajectòries llargues i re-
eixides que ens han servit de guia a molts fisioterapeutes.

Rebre un reconeixement com el Premi June Nystrom, 
és un honor!

Com creu que ha contribuït vostè a  
la divulgació de la Fisioteràpia?

Si parlem de divulgació de la Fisioteràpia hem de parlar, sense 
cap mena de dubte, de les Escoles Universitàries Gimbernat. 

Al seu president, el Dr. Josep Maria Sala i Xampeny –per 
cert, guardonat fa poc amb la medalla Josep Trueta al 
Mèrit Sanitari– li hem d’agrair que fos tossut, insistent i 
aconseguís gestar la primera universitat de Fisioteràpia 
del nostre país. Amb els anys hem arribat fins a 10 uni-
versitats a Catalunya... això ens dóna molta força. 

A les EUF Gimbernat només puc que agrair la confiança 
que em varen donar el 1992 per impartir l’assignatura 
de Fisioteràpia de l’Esport en la formació de grau, i la 
que ens varen donar el 1995 (a l’Alfons Mascaró, l’Emili 
Ricart i a mi mateix) per poder portar a terme el Post-
grau en Fisioteràpia de l’Esport, primer i el Màster en 
Fisioteràpia de l’Esport i Recuperació de la Activitat Fí-
sica, en l’actualitat. 

Mai han tingut un “no” quan hem proposat portar pro-
fessionals de fora de l’estat espanyol. En l’edició pas-
sada, per exemple, va impartir classes en Gary Lang, 
fisioterapeuta californià. Els professors, d’aquí i d’arreu, 
són l’èxit de la formació.

Les 18 edicions de la formació l’han consolidat com 
un referent en el nostre país i fora. Tenim alumnes de 
Brasil, Colòmbia, Xile, Portugal... Només el 50% dels 
alumnes són del país, l’altra meitat dels alumnes són de 
l’estat espanyol i de llatinoamèrica. 

Entrevista a Miquel Àngel Cos
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personatge

A les EUF Gimbernat i a tot el seu equip humà que hi 
treballa els hi haig d’agrair que això sigui possible any 
rere any!

En tots aquests anys de dedicació a la  
Fisioteràpia, què li ha aportat com a  

professional? I a nivell personal?

Treballar d’allò que ens agrada hauria de ser un dret. 
Jo puc dir que aquest dret el gaudeixo cada dia. Valoro 
molt aquest fet. Ara mateix hi ha companys que no tenen 
garantit ni el dret al treball.

Quina ha estat l’experiència professional que ha 
marcat més la seva trajectòria com a fisioterapeuta?

Treballar al costat del meu pare i germans/es, segur! 
Respirar Fisioteràpia a casa des de ben petit.

D’altra banda, treballar al CAR des del 1988, al costat de 
professionals especialitzats. Al Centre d’Alt Rendiment 
de Sant Cugat, la paraula “Treball en Equip Multidisci-
plinari”, es pot dir en majúscules. 

Vostè es dedica a l’àmbit de l’esport, concreta-
ment a l’atletisme: quin tret diferencial té la Fi-

sioteràpia aplicada a aquesta tipologia esportiva?

Quan parlem d’esport d’elit, hi ha una patologia que és 
comuna: la sobrecàrrega. Estar a l’alta competició vol 
dir entrenar moltes hores i, per tant, això s’associa a la 
patologia de sobrecàrrega, sobretot a nivell del sistema 
musculosquelètic. Veiem patologies tendinoses, muscu-
lars, fractures d’estrès... que siguin futbolistes, atletes, 
tenistes o practicants de qualsevol altre esport no és re-
llevant. És cert que hi ha un plus lesional en els esports 
de contacte.

L’atletisme aglutina gran part de les patologies comu-
nes d’altres esports. Les tres vessants que hi ha: carre-
res, salts i llançaments, s’expressen, cada una d’elles, 
de manera màxima. És per això que l’atletisme dóna 
nom a un nombre important de patologies: parlem del 
“genoll del saltador”, “genoll del corredor” (o Cintilla 
de Massiat), “espatlla del llançador", etc., patologies 
que pateixen practicants d’altres esports (com el bàs-
quet, handbol, natació, futbol...), però que troben, en 
l’especialitat atlètica, el màxim exponent. 

Un desig per a la Fisioteràpia...

Que es compleixin dos drets:

•	 Que tothom pugui treballar.

•	 Que ho puguem fer en aquella especialitat que més 
ens ompli.

Amén! (que vol dir, que així sigui).

Sr. Miquel Àngel Cos.
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Què significa per a vostè rebre  
el premi June Nystrom?

Un reconeixement a la tasca de tots els fisioterapeutes 
que es dediquen a l’esport, en especial als iniciadors 
d’aquesta feina, que van començar a treballar sobre els 
anys 80; i personalment una gran suport i alegria. 

Com creu que ha contribuït vostè a  
la divulgació de la Fisioteràpia?

En diferents facetes, i m’ha estat molt fàcil perquè la 
rellevància del club on estic des de fa 31 anys m’ho ha 

permès; a més, els mitjans de comunicació tracten molt 
bé la nostra professió.

En tots aquests anys de dedicació a la 
 Fisioteràpia, què li ha aportat com a  

professional? I a nivell personal?

Professionalment ha omplert la meva vida; personal-
ment és molt difícil compaginar aquesta feina amb la 
família, bàsicament pel tema dels viatges constants i pel 
fet d’estar poc a casa.

Quina ha estat l’experiència professional que ha 
marcat més la seva trajectòria com a fisioterapeuta?

Moltes, una d’elles és la primera desfilada olímpica als 
Jocs de Los Àngeles i també quan he guanyat un títol 
amb el meu club. També m’han marcat els reconeixe-
ments que tinc la sort que em fan. Sóc un afortunat per 
poder fer el que faig i gaudir de la meva feina.

Vostè es dedica a l’àmbit de l’esport, concreta-
ment al bàsquet: quin tret diferencial té la Fisio-
teràpia aplicada a aquesta tipologia esportiva?

La Fisioteràpia esportiva engloba el tractament de tots 
els esports, però és ben cert que en aquests moments 
cada esport té la seva pròpia diferenciació en funció de 
les seves característiques, i això demana una especialit-
zació més concreta.

Un desig per a la Fisioteràpia...

Que les institucions ens reconeguin com als únics pro-
fessionals dins d’un equip i sobretot que la gent jove ho 
vegi com una professió de futur i no com un trampolí per 
aconseguir altres fites.

Entrevista a Toni Bové

Sr. Toni Bové.
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Entrevista a Emili Ricart

Què significa per a vostè rebre  
el premi June Nystrom?

Quan m’ho van dir em va fer molta il·lusió i quan m’ho vaig 
poder pensar un mica més, va significar un gran sentiment 
de responsabilitat perquè els premis, tot i que agrada molt 
rebre’ls, impliquen que estàs començant a ser un referent 
en la Fisioteràpia; però el premi m’anima a seguir treba-
llant en aquesta línia que és la que m’he marcat en el món 
de l’esport. Estic molt content de rebre aquest premi.

Com creu que ha contribuït vostè a  
la divulgació de la Fisioteràpia?

Pensant i creient que el que vaig a estudiar i vaig arribar 
a aconseguir en el món de l’esport era el que volia. Com 
a esportista no vaig poder arribar on volia en el seu mo-
ment, i com a fisioterapeuta he pogut arribar en l’àmbit 
que a mi sempre m’ha agradat. 

En l’àmbit de la Fisioteràpia de l’esport hi ha hagut grans 
referents i jo m’he emmirallat en aquestes persones i he 
cregut que gràcies al model d’aquests fisioterapeutes he 
anant creixent... en podria citar uns quants: en l’àmbit del 
futbol, que és el meu, l’Àngel Mur... i d’altres serien el 
Sr. Canamassas, el Francesc Pasqual, el Bernabé Cobo, 
relacionat amb el món del tennis, i també amb altres pro-
fessors com el Gonzalo Lorza o l’Antoni Cabot, que són 
les persones amb qui vaig començar a emmirallar-me. 
Després he après molt de companys com el Miquel Àngel 
Cos, l’Alfons Mascaró o el Toni Bové.

En tots aquests anys de dedicació a la  
Fisioteràpia, què li ha aportat com a  

professional? I a nivell personal?

Com a professional m’ha aportat la possibilitat de poder 
aconseguir els reptes que et vas marcant poc a poc, anar 
creixent, anar-te formant. Després, entrar en un període de 
molts èxits al FC Barcelona en el qual s’han assolit molts 
èxits i treballar molt perquè quan arribés aquest moment la 
Fisioteràpia hi pogués tenir un lloc destacat. La idea ara és 
seguir treballant perquè els nous jugadors valorin la nos-
tra capacitat i el nostre coneixement perquè puguin assolir 
grans reptes sempre sota el mirall de gent més gran que 
els hi pot donar consells per arribar el més lluny possible.

Quina ha estat l’experiència professional que ha 
marcat més la seva trajectòria com a fisioterapeuta?

Amb el pas del temps tens moltes experiències, et vas for-
mant... és difícil concretar una experiència. Sempre tens Sr. Emili Ricart.

els casos més puntuals inicials que marquen la teva carre-
ra. Jo he estat una persona que m’he anant especialitzant 
en el món del futbol, concretament en les lesions de genoll, 
molt al costat del Dr. Ramon Cugat. Destacaria el primer 
cas, un dels que més em va costar i amb el qual vaig patir 
bastant, va ser amb la greu lesió de genoll de l’Emanuel 
Amunike, quan jo encara no estava al Barça. Em queda la 
satisfacció de, després d’haver lluitat i treballat molt, ha-
ver pogut ajudar l’Emanuel a tornar a ser futbolista.

Vostè es dedica a l’àmbit de l’esport, concreta-
ment al futbol: quin tret diferencial té la Fisio-
teràpia aplicada a aquesta tipologia esportiva?

El que té el futbol pricipalment és que la gent s’hi fixa 
molt, és un mirall. Potser em tiro pedres sobre la meva 
teulada, però ha estat un dels esports que menys ha evo-
lucionat a nivell professional. El pas de l’utiller i el mas-
satgista al professional de la Fisioteràpia ha estat lent i jo 
sempre he intentat que la Fisioteràpia estigui davant de 
tot, i a partir d’aquí he intentat ser un model i un referent 
del que jo crec que ha de ser un fisioterapeuta de l’esport.

Un desig per a la Fisioteràpia...

Crec que ara la Fisioteràpia ha evolucionat molt i hi ha 
molts referents en el món on es parla de Fisioteràpia. 
Aquí el que hem de fer és seguir buscant com els hi podem 
trobar feina a la fornada de joves fisioterapeutes. Hem de 
buscar un sistema d’aprenentatge on tinguin el suport de 
fisioterapeutes amb més experiència i així la Fisioteràpia 
pugui seguir evolucionant. La Fisioteràpia ara té una bona 
salut i a partir d’aquí el que necessitem és que els models 
que tenim en l’àmbit esportiu, concretament a casa nostra 
on la Fisioteràpia està molt avançada, segueixin tirant en-
davant creient amb el que fem, seguir formant joves fisio-
terapeutes i invertint en el camp de la investigació.
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a fons Teràpia assistida 
amb animals 

En David Moya Francés va néixer a Reus fa 28 anys, es 
va diplomar en Fisioteràpia a la Universitat de Vic l’any 
2005, i l’any 2009 va fer l’Especialitat Universitària en la 
Promoció de l'Autonomia i Prevenció de la Dependència 
en Serveis a la Tercera Edat (URV). Durant els últims tres 
anys s’ha estat formant en el camp de la Teràpia Assisti-
da amb Animals (TAA). Quan va acabar d’estudiar Fisio-
teràpia es va iniciar en el món de la gent gran. D’acord 
amb les seves paraules, la TAA “és un camp de treball 
molt ampli, on la Fisioteràpia hi juga un paper fonamen-
tal. Sabem que la societat actual tendeix a l’augment de 
població de la tercera edat; la gent gran m’apassiona 
i considero que és una feina molt gratificant per a mi. 
També m’agrada compaginar altres feines relacionades 
amb la docència o la promoció de la Fisioteràpia”.

A la Jornada “Abordatge pràctic de Fisioteràpia en ge-
riatria”, que va celebrar el CFC el 2011, vam poder veure 
com treballava amb la Suite, el seu gos de teràpia. Allà 
ens va mostrar com s’utilitzava la TAA de manera indivi-
dual i en grup i va parlar de les diferents aplicacions dins 
d'aquest àmbit i de les aplicacions directes per part dels 
fisioterapeutes del centre. 

Arran de l’enorme interès que va despertar la seva inter-
venció en aquesta jornada, el vam convidar a realitzar, 
el passat mes de setembre, un seminari tècnic sobre la 
TAA, una nova proposta formativa del CFC que va omplir 
totes les places disponibles. Allà vam poder parlar amb 
ell, i vam veure, de nou, com treballava en aquest món 
no gaire conegut i com l’apassionava la seva feina. Per 
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tots aquests motius li vam demanar que ens expliqués 
més coses sobre la TAA i la seva experiència en aquest 
àmbit, i ell, molt amablement, ens va fer arribar unes 
línies que, de ben segur, captaran tota la vostra atenció.

Raons per les quals s’escull un gos

A principis de 2009 vaig començar a preparar un pro-
jecte de teràpia assistida amb animals per presentar-
lo en una de les convocatòries de la Fundació Affinity. 
Afortunadament la Residència Cambrils-Suite disposa 
dels espais idonis per poder dur a terme un projecte 
d’aquest tipus. L’equip directiu i multidisciplinari del 
centre van estar a favor unànimement en la presenta-
ció del projecte. Pocs mesos després la Fundació Affi-
nity em comunicava que havíem estat seleccionats per 
iniciar un projecte de teràpia amb animals al centre. 
Recordaré sempre aquella trucada, així com mai podré 
oblidar el primer dia que vaig conèixer a la Suite, aquell 
cadellet de Labrador Retriever de dos mesos que no-
més feia que inspeccionar tot el que l’envoltava al ma-
teix temps que transmetia una alegria contaminant per 
allà on passava. Les cares de la gent, quan veuen un 
cadell, no tenen preu!

On desenvolupes la teva feina?

El meu lloc de treball habitual és una residència de 
gent gran, en aquest cas la Suite realitza la majoria de 
sessions a la mateixa residència. Per desenvolupar una 
activitat així, és molt important tenir espais idonis per 
a una correcta execució, tenir en compte les àrees de 
descans per al gos, aigua sempre a l’abast de l’animal, 
bona ventilació de la sala o del gimnàs...

La Suite treballa a nivell de grup i a nivell individual al 
gimnàs. Individualment al gimnàs la Suite és un estímul 
que augmenta l’interès per la recuperació i al mateix 
temps pot ajudar en la realització d’exercicis específics 
de la rehabilitació.

Públic al que va dirigit

L’experiència de la Suite (i la meva, és clar) ha es-
tat sempre el treball amb geriatria. La TAA pot tenir 
àmbits d’aplicació molt variats, s’ha utilitzat la TAA 
per a rehabilitació funcional, per a persones amb pro-
blemes d’ansietat, estrés, hiperactivitat o problemes 
de conducta. L’educació especial, la tercera edat, la 
reinserció social... Sumar la TAA a processos de re-
cuperació ens aporta per a l’usuari tot un conjunt de 
beneficis que ajuda a millorar la qualitat de vida de les 
persones amb qui treballem. 

Característiques que ha de tenir el gos

Un gos de teràpia ha de ser prèviament seleccionat i 
valorat; ha de complir certs requisits per a ser vàlid 
per treballar. El gos ha d’estar molt ben socialitzat, te-
nir capacitat de concentració i atenció, preparat per a 
situacions i ambients variats, ha de ser un gos curós 

amb les persones... i l’ensinistrament és la clau per 
poder tenir un gos de teràpia correctament adaptat a 
les sessions de la millor manera possible i evitar ris-
cos per als usuaris o per al propi animal. En el meu 
cas, ensinistro la Suite amb Ensinistrament en Positiu. 
Aquest es basa principalment en el reforç positiu (que 
no es el mateix que una recompensa). Jo puc utilitzar 
un reforç positiu amb la finalitat de tenir conseqüèn-
cies agradables per al gos i no necessariament haurà 
de ser menjar. Amb aquest tipus d’ensinistrament el 
gos aprèn mitjançant el “joc” ja que és divertit i entre-
tingut, però també se li fa notar, quan una conducta 
no és correcta. Mai s’ha d’utilitzar cap tipus de càstig 
(tirades brusques de corretja, cops...). Per suposat el 
benestar de l’animal és fonamental i s’ha de tenir molt 
en compte a l’hora de treballar, hem de respectar el 
temps de les sessions programades, observar l’estat 
del gos en totes les situacions, ja que un gos estressat 
podria portar conseqüències negatives.

Objectius que es persegueixen

Els objectius generals dins els programes de teràpia 
són estimular la sensibilitat, augmentar l’activitat en 
els usuaris, estimular a la realització de moviments 
voluntaris, augmentar les relacions socials, afavorir 
la relaxació (reduir nivells ansietat), potenciar la co-
municació, afavorir la relació amb els animals... Indi-
vidualment  busquem millorar les habilitats motrius, 
augmentar mobilitat, millora de l’equilibri (estàtic i 
dinàmic), reforçar l’autoestima, aconseguir un estímul 
per a la realització de la RHB...

Sorprèn molt quan un pacient que no té cap motivació 
per a la RHB,  porta mesos assistint al gimnàs “perquè 
l’obliguen” i no s’han observat millores en el seu estat, 
d’un dia per l’altre s’interessa per la seva rehabilitació. 
El simple fet d’estar acompanyat per la Suite al gimnàs 
fa que per primer cop realitzi els exercicis marcats sen-
se tenir importància si ho ha de fer vint o cinquanta ve-
gades. No vol parar de fer RHB, vol venir cada dia, vol 
ensenyar coses noves al gos. 

Durant aquests anys els objectius de treball dins el 
procés de RHB han anat sorgint segons les necessi-
tats dels usuaris.
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Beneficis que aporta

La teràpia amb gossos aporta beneficis físics. El sim-
ple fet d'acaronar el gos provoca una relaxació, la qual 
cosa es tradueix en una disminució de la tensió; a més 
dels moviments del braç, la mà i altres parts del cos, 
que es veuen obligats a realitzar per acaronar o inte-
ractuar amb els gossos durant les sessions de teràpia 
amb animals. Aquestes accions obliguen a realitzar 
uns moviments, a estirar-se... a sortir de rutines llar-
gament instaurades en els usuaris. Tots aquests mo-
viments aporten una millora física, el gos actua com a 
canalitzador entre els usuaris i la gent que els rodeja 
(professionals, familiars, amics...); la millora a nivell 
psicològic i social és evident. Gent gran introvertida que 
no es relaciona amb els altres ni s'integren, semblen 
canviar després de l'arribada de la teràpia amb la Sui-
te, s'inicien en converses on el gos és el protagonista, 
s’interessen per saber quan tornaran a fer gimnàstica, 
es preocupen pel benestar de l’animal (menjar, aigua, 
llit...). Dia a dia em sorprèn alguna reacció, tant dels 
avis com de la Suite. El vincle persona-animal sembla 
no es coneix suficientment en ple segle XXI.

Resultats

És molt difícil trobar estudis científics on s’evidenciïn re-
sultats importants sobre aquestes teràpies. A dia d’avui 
els números en aquest tipus de treball son escassos. 

Els resultats són evidents, només cal veure la motivació 
que tenen els usuaris a l’hora de treballar amb els ani-
mals. Estem davant un tipus de teràpia que pot aportar 
a la societat millores en tots els nivells de “l’esfera de 
la persona”. Cada dia som més les persones que a poc 
a poc estem treballant, estudiant, desenvolupant, pro-
mocionant.. i així hem de seguir. N’estic segur que en un 
futur, no gaire llunyà, sentirem a parlar de moltes més 
d’aquestes teràpies i dels bons resultats que aporta.

David Moya Francés 
Col·legiat 6223
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oci i cultura

El Mercat Medieval de Vic és una cita ineludible en el ca-
lendari de fires de Catalunya dins el pont de la Puríssi-
ma. És un mercat consolidat i de referència, que aporta 
un important impacte turístic i comercial. Aquesta fira, 
que enguany celebra 17 anys d’història, aconsegueix fer 
arribar el nom de Vic arreu.

Any rere any, els carrers del nucli antic de la ciutat es ves-
teixen simulant un poblat medieval, replet de personatges 
caracteritzats de l’època. Artesans, tavernes, firaries, ex-
hibicions i el Mercadal v.o. són alguns del seus atractius.

Enguany, el Mercadal v.o. celebra la tercera edició. 
Aquest espai, ubicat a les Adoberies, reprodueix amb 
exactitud l’activitat comercial d’un mercat del segle XV, 
des de les olors, els costums i les actituds, fins als esta-
bliments, les tavernes o les monedes.

Ruta de l’art dels oficis

El cisteller

La cistelleria és una de les activitats més antigues de la 
humanitat. Al nostre país, com a tot el món, ha estat una 
feina molt lligada amb els pagesos o amb els pescadors. 

Un mercat que rememora el passat medieval

A Catalunya hi ha cinc tècniques de cistelleria, tres de 
les quals són la cistelleria de palla cosida (palla i rome-
guera), la cistelleria de vímet i canya i la cistelleria de la 
costa (joncs, olivera, murtra...). Avui en dia la cistelleria 
està recuperant el lloc que es mereix.

El terrissaire

Per fer objectes de terrissa, la matèria primera que 
s'utilitza és el fang. El fang es treballa al torn per donar-
hi la forma desitjada. Un cop feta la peça, s’ha de deixar 
assecar. Quan la peça és seca es pot pintar amb les en-
galbes, terres de diferents colors. Un cop pintada, s’hi 
aplica una capa d’esmalt transparent que dóna brillan-
tor a la peça. El fang necessita una temperatura d’alta 
cocció, entre 750ºC i 980ºC, per quedar ben cuit. Quan la 
peça surt del forn ja està acabada i preparada per posar-
la a la venda. 

El picapedrer

La feina del picapedrer consisteix a donar la forma desit-
jada a les pedres, que s’extreuen en grans blocs de les 
pedreres, tot obrint-les amb els malls i tascons i des-
bastant-les amb la maceta i punxons o tallant-les amb 
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Data de celebració: del 6 al 9 de desembre

el martellet i l’escarpa. D’aquesta manera les pedres 
tenen la forma necessària per a la construcció d’una 
catedral i d’un molí, la realització d’una escultura, etc.

Talla de fusta

Des de les èpoques més remotes la talla de fusta ha 
estat un art destacat. Durant l’edat mitjana, el tema tí-
pic era la iconografia cristiana. Les seves aplicacions 
eren molt variades, encara que la seva principal funció 
era la decoració i l’ornament. La fusta es tallava mit-
jançant un procés d’escalaborni i polit, amb el propòsit, 
de donar-li una forma determinada, que pot ser un ob-
jecte figuratiu o abstracte.

El ferrador

Durant molt de temps s’ha cregut que l’art de ferrar es 
remunta a una època molt antiga, que coincideix amb 
la domesticació del cavall i amb el descobriment de la 
utilització dels metalls, però, segons alguns documents 
històrics i arqueològics, aquesta teoria està equivocada. 
Els grecs i els romans van desconèixer en absolut l’art/
l’ofici de ferrar els cavalls. En comptes de ferradura, 
col·locaven als cavalls uns botins de cuir, espart i altres 
substàncies que oferien alguna resistència a la fricció 
del terreny i que se subjectaven al travador mitjançant 
unes corretges. Les ferradures utilitzades durant 
l’època medieval eren grosses, més amples i gruixudes 
que les usades en l’edat antiga. Durant l’edat mitjana, la 
posició del ferrador va anar augmentant d’importància, 
fins al punt de rebre distincions poc comunes en aquells 
temps, a conseqüència del paper important que la cava-
lleria va tenir en els combats.

El forjador

El forjador era el qui fabricava les ferradures i les 
col·locava als cavalls, i es dedicava a fer i arreglar els 
estris i les eines del camp. Però, en èpoques de guerra, 
eren els encarregats de fabricar les armes (espases, 
escuts, llances,...). Un forjador que fabriqués bones es-
pases, podia arribar a ser molt prestigiós durant l’època 
medieval. Actualment, el forjador dóna forma artística 
al ferro, el ferro es templa a la forja, fins arribar al punt 
de temperatura en què es modelable, després se li dóna 
forma, tot picant sobre l’enclusa amb el martell.

Tapís

El tapís es una tècnica mil·lenària que ofereix moltes 
possibilitats expressives, va ser molt utilitzada a l’època 
medieval. Amb la recreació d’aquell ambient, s’utilitzarà 
un bastidor de fusta d’alt lliç per veure com, al llarg de 
les hores, va creixent el teixit.

Pergaminum, l’art del llibre

La necessitat de transmissió dels textos antics i de 
les noves formes literàries a partir del segle IV va fer 

sorgir el pergaminum, l’art del llibre. El llibre, cons-
tituït de diversos quaderns de pergamí enquadernats 
entre ells, permetia albergar diferents textos i pro-
tegir millor del desgast del temps respecte al rotlle 
que s’utilitzava anteriorment. Un cop la pell animal 
neta, seca i plegada per formar fulles, la matèria es-
tava llesta per rebre el text. La còpia del text, així com 
l’execució de les il·lustracions, requerien una perfecta 
col·laboració entre copista i il·lustrador. Descobrir el 
pergaminum significa recórrer el món del llibre, des de 
la il·lustració fins a l’enquadernació.

Bufador de vidre

Es denominava bufador de vidre aquell artesà que fabri-
cava objectes de vidre mitjançant la creació de bombo-
lles en el vidre fos. Les bombolles s’obtenien injectant 
aire dins d’una peça de material a través d’un llarg tub 
metàl·lic, bufant per l’altre extrem per així modelar-lo. 
Els components es porten a la temperatura de fusió en 
un forn, que generalment té la forma de cúpula i que té 
tres parts: la part inferior que alberga el combustible; 
la part intermèdia on es col·loca la barreja que es fon; 
i la part superior, anomenada càmera de recuit, en la 
qual els productes es deixen refredar lentament fins 
assolir la temperatura ambient.
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Jaume Barberà. Viena edicions

Iniciat l’any 2009 amb el lema «Escoltar per aprendre», Singulars, 
l’espai d’entrevistes en profunditat dirigit i presentat per Jaume 
Barberà, ha superat de bon tros el centenar d’emissions i és avui 
un dels programes de TV3 més valorats per l’audiència. Aquest 
llibre recull el testimoni d’algunes de les entrevistes més remar-
cables de Jaume Barberà a persones que no tenen por de dir les 
coses pel seu nom sobre el món del econòmic actual i la crisi 
financera, la salut i el medi ambient, les desigualtats socials, la 
ciència o la teologia.

Perquè la vocació de Singulars és justament aquesta: ser un alta-
veu per a les paraules lúcides, sàvies i esperançadores que poden 
transformar les consciències i canviar el món.

Televisió de Catalunya destinarà part dels beneficis d’aquest lli-
bre a la Fundació de La Marató de TV3.

LLIBRES

“Singulars”
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