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juntadegovern@fisioterapeutes.cat)
•	 Qualsevol mitjà de comunicació existent (correu electrònic, fax, carta postal, etc.)
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Sobre la col·legiació obligatòria
El tema de la col·legiació obligatòria 
sempre ha generat diferències d’opinió. 
Clàssicament, un grup important de pro-
fessionals ha visualitzat aquesta obliga-
torietat com una càrrega econòmica que 
hauria de desaparèixer. Aquí voldria ex-
plicar-vos la importància de l’existència 
del nostre col·legi professional.

Les professions que tenen obligatorie-
tat de col·legiació disposen alhora d’una 
sèrie de mecanismes legals per defen-
sar els interessos de la professió a què 
representen. El més important és la re-
presentació legal de la professió davant 
les administracions públiques. A efectes 
pràctics, quan es produeixen canvis le-
gals que puguin afectar la professió, les 
administracions públiques ho han de 
comunicar als col·legis, i aquests tenen 
la potestat de presentar les al·legacions 
que considerin oportunes. Un cas clar 
és el conegut Decret de Teràpies Na-
turals que va promoure la Generalitat i 
que finalment no es va dur a terme.

Tanmateix, els col·legis poden promoure 
les sol·licituds i demandes que creguin 
convenients davant les administracions; 
com a exemple, actualment s’està pro-
movent la creació de les especialitats 
de Fisioteràpia i la inclusió de la nostra 
professió dins la Llei del medicament. 

Sense col·legiació obligatòria, el Col·legi 
deixaria de ser el representant legal de 
la professió, i aquesta perdria, a efectes 
pràctics, aquesta figura.

Aquest any, el Govern central està pro-
movent una reforma en aquests aspec-
tes, reflectida en la proposta de Llei de 
serveis professionals. 

En referència a la Llei de serveis de pro-
fessionals, per les filtracions fetes pú-
bliques pels mitjans de comunicació -i 
no podem dir blat si no està al sac i ben 
lligat-, aparentment, els fisioterapeutes 

conservaríem la col·legiació obligatòria. 
Només un grup reduït de professions 
mantindran aquesta prerrogativa legal 
d’especial importància atès que, implíci-
tament, només la conservaran aquelles 
professions que siguin d’interès públic.

Tanmateix, sembla que quedarà clar el 
concepte de ‘professió regulada’ que, 
per fer-ho entenedor, indica que deter-
minades activitats només poden ser du-
tes a terme per aquelles persones que 
tinguin la titulació que les habiliti per 
a exercir-les i, en aquest cas, la Fisio-
teràpia estaria també dins del grup de 
professions regulades, qüestió que ens 
ajudaria enormement en la lluita contra 
l’intrusisme professional, un dels as-
pectes que més ens han preocupat i ens 
preocupen actualment.

Alhora, no hem de desestimar la impor-
tància psicològica de ser reconeguts per 
primera vegada d’una manera clara dins 
del grup de les professions sanitàries més 
rellevants, atès que no totes les profes-
sions sanitàries mantindrien la col·legiació 
obligatòria, i quedaríem dins del grup dels 
metges, infermeres, veterinaris, odon-
tòlegs, farmacèutics i podòlegs.

Un altre aspecte important d’aquesta 
nova Llei de serveis professionals és el 
fet de que la col·legiació es faria homo-
gènia, és a dir, seria preceptiva a tots 
els professionals que exerceixen la Fi-
sioteràpia, sigui en l’àmbit públic o pri-
vat. Entenem que com a col·lectiu serem 
més forts si el Col·legi engloba a tots els 
fisioterapeutes perquè facilitarà la nos-
tra capacitat de negociació amb les ad-
ministracions públiques.

Esperem que el sac es lligui bé i que no 
aparegui cap forat de darrera hora. Ens 
hi juguem molt.

Manel Domingo
Degà del CFC
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nosaltres   El tema del mes

Línies estratègiques del CFC 
per al 2013

Seguint les paraules del degà: “Tenir un fill, plantar un 
arbre i escriure un llibre és fàcil; el que és difícil és criar 
el teu fill, regar el teu arbre i que algú llegeixi el teu 
llibre”, la tasca prevista per a aquest 2013 se centra en 
la consolidació del treball iniciat en els anys anteriors, 
que comprèn tres eixos fonamentals per a nosaltres: 
l’aposta per la xarxa social del CFC, el treball vers la 
professió i la continuació de la formació.

En el camp de la xarxa social, actualment són més de 150 
fisioterapeutes els que estan involucrats amb el Col·legi, 
ja sigui en les 3 seccions col·legials, les 11 comissions, 
els 7 grups d’interès i els 2 grups de treball; tots ells 
són fisioterapeutes compromesos amb la professió que 
dediquen el seu temps personal en benefici de tots ple-
gats. Per millorar aquesta comunicació, es treballarà en 

la creació del sistema Google Talk, pensant en enfortir, 
encara més, la cohesió dels membres d’aquests orga-
nismes col·legials i d’aquests amb el Col·legi.

Volem destacar, en aquest apartat, que aquest any vo-
lem assentar les bases per a la creació del que anome-
nem “Fisioteràpia en exclusió social”, projecte destinat 
a la creació d’una xarxa de voluntariat de fisioterapeu-
tes per donar cobertura a aquelles persones que, per la 
seva situació d’exclusió social, no poden rebre tracta-
ment de Fisioteràpia. És un projecte ambiciós, però que 
volem fer-lo madurar amb cura i paciència perquè as-
soleixi l’èxit que es mereixen les persones a què va des-
tinat; per fer-ho comptem amb la col·laboració i suport 
de les entitats i xarxes socials que tan bona i dura tasca 
fan a diari. El projecte, a més, anirà acompanyat de la 

Com ja sabeu, el passat 17 de desembre del 2012 es va realitzar la XXXII Assemblea General 
del Col·legi, en la qual la Junta de Govern va presentar les línies estratègiques i de treball per a 
aquest 2013.
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tasca que es realitza amb les ONG de Fisioteràpia, amb 
les quals s’ha establert un procediment de reunions per 
tal de facilitar el treball conjunt.

En l’afany de promoure accions solidàries, també s’ha 
acordat cedir els espais del CFC per tal que les em-
preses de formació en Fisioteràpia puguin fer cursos, 
la recaptació íntegra dels quals vagi destinada a ac-
cions solidàries.

I per tal d’arribar a la ciutadania, continuarem amb el 
mateix format del Dia de la Fisioteràpia, el nostre DiFT, 
que es tornarà a celebrar el mes d’octubre i al qual us 
convidem a participar-hi.

En el camp de la professió, volem destacar la feina con-
junta realitzada amb el Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas (CGCF), amb els quals estem portant a 
terme la reclamació de la creació de les especialitats 
de Fisioteràpia, l’entrada del fisioterapeuta a la Llei del 
medicament, gràcies a la qual es podran prescriure de-
terminats fàrmacs prèvia una formació encara per de-
terminar, i material d’ortesi. A proposta del CFC, des 
del CGCF també s’està treballant en un informe jurí-
dic respecte de la situació dels centres de Fisioterà-
pia vers les mútues de salut privades, aspecte per al 
qual, a nivell català, estem col·laborant amb l’ACEFIC 
(Associació de Centres de Fisioteràpia de Catalunya). 
També es continua treballant, alhora, en la lluita con-
tra l’intrusisme, i s’està dialogant amb el Departament 
de Salut per tal de fer accions conjuntes de difusió a la 
població per fer-los coneixedors de qui és un profes-
sional sanitari i qui no. D’altra banda, la nova Llei de 
serveis professionals també ajudarà en aquest sentit, 
a l’incloure la Fisioteràpia com una de les professions 
sanitàries de col·legiació obligatòria.

Seguim amb l’aposta ferma de la formació cap als 
col·legiats, compresa en les formacions programades 
per al 2013, tant en cursos presencials com semipre-
sencials i en línia, els seminaris tècnics gratuïts i les 
quatre jornades previstes per a aquest any. La primera 
de totes seran les Jornades Mediterrànies de Fisioterà-
pia, que tindran lloc el proper 17 de maig, i en la qual hi 
participaran ponents de les comunitats d’Andalusia, les 
Balears, el País Valencià i Múrcia, i estaran enfocades a 
l’àmbit de la neurologia aplicada en geriatria. 

Estrenarem un nou format de jornada 2.0, totalment 
en streaming, amb fisioterapeutes blocaires d’arreu 
del món de parla hispana, en la qual el ponent res-
pondrà les preguntes via Twitter. També hi ha prevista 
una jornada conjunta amb el Col·legi d’Andorra i els 
representants dels fisioterapeutes del Llenguadoc, 
que es realitzarà a Andorra en una data encara per 
determinar. I finalment volem destacar la jornada de 
NME que es realitzarà el 18 d’octubre, amb el mateix 
format que l’anterior.

La XXXII Assemblea va servir també per fer la presen-
tació dels pressupostos per al 2013, que s’han elaborat 
tenint en compte tres premisses:

1. El context actual de recessió econòmica.
2. Adaptació a la despesa real realitzada durant  

el 2012.
3. Manteniment de l’activitat col·legial.

Pel que fa al primer punt, l’adaptació al context actual de 
recessió econòmica, s’ha tingut en compte la davallada 
dels ingressos. Per una banda, hi ha hagut una disminució 
del nombre de noves incorporacions al Col·legi, en part 
provocada per l’adaptació al grau de les universitats, fet 
que ha motivat que durant el passat curs acadèmic siguin 
pocs els estudiants que han acabat els seus estudis de Fi-
sioteràpia. D’altra banda, hi ha un augment en el nombre 
de col·legiats i col·legiades que han demanat l’exempció 
de la quota per no exercir o estar a l’atur o bé per mater-
nitat, i també el fet que molts companys i companyes han 
marxat a treballar a l’estranger, especialment a França, 
motivant que siguin baixa del Col·legi. Tot aquest context 
ha comportat una reducció dels ingressos col·legials que 
ens ha obligat a fer alguns ajustos en la despesa.

En relació a l’adaptació a la despesa real, s’ha nego-
ciat amb tots els proveïdors del Col·legi, destacant, per 
exemple, l’apartat de l’assegurança de Responsabilitat 
Civil, on, mantenint una asseguradora de prestigi com 
és Zurich, s’ha aconseguit disminuir significativament el 
preu. Un any més, el salari del personal del Col·legi no 
augmentarà (des d’aquestes línies els agraïm l’esforç 
que això representa) i les despeses associades a reu-
nions i activitats de Junta de Govern s’han disminuït un 
4%. Aquesta tasca de negociació amb els diferents pro-
veïdors ha fet que progressivament hàgim pogut abaixar 
les despeses de partides com impremta, enviaments... 
Així doncs, el pressupost reflecteix la despesa real que 
hi ha hagut durant el 2012 a més dels ajustos que hem 
pogut anar realitzant en els diferents proveïdors.

I pel que fa al manteniment de l’activitat col·legial, 
l’aposta per les noves tecnologies ens permetrà conti-
nuar amb la tasca de divulgació de la Fisioteràpia amb 
major eficàcia i menor preu. A més s’ha augmentat el 
pressupost destinat al DiFT 2013 i es mantenen la totali-
tat de les activitats col·legials que ja es feien l’any 2012, 
especialment pel que fa a formació, divulgació de la pro-
fessió i serveis col·legials. Cal destacar que s’ha dotat 
de major autonomia a les seccions territorials perquè, 
dins del seu pressupost, puguin realitzar les activitats 
col·legials que, d’acord a la Junta de Govern, són de ma-
jor interès per al territori. 

Òbviament, com no pot ser de cap altra manera, la 
proposta que es va fer a l’Assemblea va ser de mante-
niment, un any més, de la quota col·legial. Els pressu-
postos van ser aprovats per unanimitat dels assistents.
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El 17 de desembre passat, en compliment de les direc-
trius estatutàries del Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-
talunya, es va celebrar la XXXII Assemblea Ordinària, en 
la qual es van presentar el pla estratègic i els pressu-
postos col·legials per al 2013, l’informe de Junta de Go-
vern per, finalment, passar al torn de precs i preguntes.

La mesa assembleària va estar presidida pel degà del 
Col·legi, Sr. Manel Domingo, que va estar acompanyat 
pel tresorer, Sr. Ramon Aiguadé, i pel secretari, Sr. 
Gabriel Liesa.

L’acte es va iniciar amb la visualització del vídeo-
resum del DiFT2012, la gran festa de la Fisioteràpia 
que vam organitzar el passat 27 d’octubre a Barce-
lona. Tot seguit el degà va fer la presentació del pla 
estratègic previst per al 2013, on destaquen: les es-
tratègies vers d’Administració, centrades en la lluita 
contra l’intrusisme, el recurs al TSJC pel concurs de 
rehabilitació, el preu que paguen les mútues pels ser-
veis de Fisioteràpia i el pas de ràtios a indicadors que 
vol implementar el Departament de Benestar Social i 
Família; també es va parlar de la relació amb el CGCF, 
amb el qual, el tema de les especialitats i les acredita-
cions, ja està en una fase avançada; es va fer referèn-
cia a la responsabilitat social del CFC, basada en la 
cooperació internacional, la divulgació a la població, 
la cessió de la seu del CFC per realitzar formació so-

lidària i la continuació de les ajudes a la natalitat per 
als nostres col·legiats; en el camp de la comunicació 
i les TIC destaca la ferma aposta del CFC pel nou mo-
del de DiFT i per l’ús de les xarxes socials, així com la 
novetat d’una jornada 2.0 en streaming; en relació a 
la formació es va anunciar la celebració de 4 jornades 
col·legials, la consolidació de la formació en línia així 
com la continuació de la formació al territori i dels 
seminaris pràctics; en quant a la xarxa col·legial des-
taca la nostra integració en una xarxa de Google Talk 
per tal que fins a 10 persones dels diferents grups 
col·legials puguin interaccionar alhora i treballar amb 
els mateixos documents; finalment es va fer referèn-
cia als temes d’interès prioritari per a aquest 2013, 
que seran Fisioteràpia en exclusió social, Fisioteràpia 
neuromusculosquelètica i Fisioteràpia en atenció pri-
mària i salut comunitària.

A continuació, i seguint l’ordre del dia establert, el 
tresorer de la Junta de Govern, Sr. Ramon Aiguadé, 
va presentar els pressupostos previstos per al 2013, 
que van ser aprovats per unanimitat. El Sr. Aiguadé 
va voler destacar que els pressupostos per al 2013 
han estat realitzats, principalment, en base a dos 
criteris: l’adaptació a l’actual situació de crisi en què 
està immersa l’economia mundial i l’ajust a la despe-
sa real del propi CFC, prenent de referència el balanç 
del 2012. Així mateix va destacar que, el del 2013, ha 

La XXXII Assemblea Ordinària del CFC aprova, per unanimi-
tat, els pressupostos per al 2013

D'esquerra a dreta: Sr. Gabriel Liesa, secretari; Sr. Manel Domingo, degà, i Sr. Ramon Aiguadé, tresorer del CFC.

Noticiari de Fisioteràpia06



nosaltres   Activitats col·legials

estat un pressupost confeccionat a la baixa a causa 
de la reducció de col·legiats que estem patint i a un 
augment del nivell de morositat. Finalment va infor-
mar que, el CFC, per tal de fer costat als col·legiats en 
aquesta conjuntura econòmica desfavorable, no con-
templa cap augment de la quota col·legial, és a dir, 
es mantenen dues quotes semestrals de 81,50 euros.

El tercer punt de l’ordre del dia va ser la presentació 
de l’informe de la Junta de Govern, en què el degà va 
parlar sobre el recurs interposat al CatSalut pel concurs 
de rehabilitació, sobre el qual, amb data 27 de juliol de 
2012 se’ns va comunicar l’aixecament de la suspensió 
cautelar en considerar, l’Administració catalana, que 
el nostre recurs “especial” era improcedent tot i que el 
plec de condicions del concurs indicava clarament que 
aquest era el recurs que s’havia de plantejar. Alesho-
res es va presentar un recurs de reposició a fi de què 
el Departament de Salut es pronunciés respecte de la 
qüestió relativa a les competències dels fisioterapeutes 
en les prestacions del concurs. En aquest punt només 
ens quedava presentar un recurs al TSJC i s’ha decidit 
tirar-ho endavant. 

L’últim punt de l’ordre del dia va ser el torn de precs 
i preguntes, que va servir perquè els col·legiats po-
guessin consultar aquelles situacions que els amoïnen 

sobre la nostra professió, així com per fer reflexions i 
proposar idees sempre en benefici de la Fisioteràpia i 
dels col·legiats.

El tresorer del CFC, Sr. Ramon Aiguadé, va presentar els pressu-
postos previstos per al 2013, que van ser aprovats per unanimitat.
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El passat 13 de desembre, la Comissió d’Onco-Hematolo-
gia i Cures Pal·liatives del CFC, de la mà de la Sra. Caro-
lina Garcia, va presentar la conferència “La Fisioteràpia 
dóna la mà a l’oncologia”. Aquesta conferència va servir 
per mostrar quin és el paper de la Fisioteràpia i del fisio-
terapeuta en les diverses afectacions oncològiques.

La Sra. Garcia va iniciar la conferència fent un repàs al 
què coneixem per malalties oncològiques, un grup de 
malalties produïdes per una proliferació de cèl·lules 
malignes que no estan controlades pel cicle cel·lular fi-
siològic, cosa que comporta una alteració del funciona-
ment de l’òrgan afectat i que, a la llarga, pot afectar més 
parts de l’organisme.

Va fer incidència en què les malalties oncològiques no fan 
distinció d’edat ni sexe, si bé és cert que és una patologia 
més comuna en la gent d’edat més avançada. En aquest 
sentit va explicar que, tot i que la nostra societat està cada 
cop més envellida, gràcies als diagnòstics primerencs ac-
tualment es detecten més casos de càncer; aquest fet jun-
tament amb la millora en els tractaments, provoca que el 
risc de mortalitat disminueixi, motiu pel qual les malalties 
oncològiques estan esdevenint, en molts casos, cròniques.

Segons la Sra. Garcia, els fisioterapeutes podem ajudar 
en totes les fases del procés oncològic: en la prevenció, 
durant els tractaments, un cop s’ha superat la malaltia 
i en un estadi pal·liatiu quan la malaltia està ja en una 
fase avançada. A més, va destacar la importància del 
treball en equip, de l’atenció multidisciplinària. 

A grans trets i pel que fa a la prevenció, els fisiotera-
peutes, com a agents de salut, hem de promoure hàbits 
saludables i afavorir una activitat física regular; en els 

efectes secundaris dels tractaments intentarem mini-
mitzar-los, mitjançant, entre d’altres i segons quin sigui 
l’òrgan afectat, la millora de la ventilació pulmonar, el 
tractament dels limfedemes, la realització d’exercicis 
actius per a la millora de la força muscular i l’equilibri, i 
ajudant en la tolerància a l’esforç.

Posteriorment va fer un repàs de quin és el paper de la 
Fisioteràpia atenent a les diferents ubicacions on està 
localitzat el tumor, quins són els nostres objectius i qui-
nes eines emprem per tal de pal·liar els problemes que 
puguin alterar la funcionalitat i la disminució de la quali-
tat de vida del pacient per aconseguir retornar-li la seva 
dinàmica personal, laboral, social i familiar.

La Sra. Garcia també va exposar la importància de la 
Fisioteràpia un cop s’ha superat la malaltia, fet que 
permet pal·liar els efectes secundaris dels tractaments 
tals com la fatiga, el cansament, l’augment de pes i 
els dolors ossis. Va fer referència a la importància de 
la Fisioteràpia en un estat avançat de la malaltia, quan 
l’objectiu no és curar el pacient sinó, juntament amb els 
familiars, la resta de l’equip i les persones que en te-
nen cura, millorar la seva qualitat de vida mitjançant el 
manteniment de les capacitats, de la funcionalitat i de la 
potenciació de l’autonomia.

Per finalitzar, la Sra. Garcia va voler ressaltar que, atesa 
la complexitat del procés dels pacients amb càncer és 
important que els fisioterapeutes els atenguin en totes 
les etapes de la malaltia i en els diferents nivells assis-
tencials, ja sigui a l'hospital, en l'atenció primària o al 
domicili, per així assegurar una correcta continuïtat en 
l’atenció a les necessitats que el pacient pugui tenir i 
contribuir a una millor qualitat de vida.

La Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives  
del CFC presenta la conferència “La Fisioteràpia dóna la  
mà a l’oncologia”

La Sra. Carolina Garcia va presentar la conferència "La Fisioteràpia dóna la mà a l'oncologia".
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El passat 28 de novembre, el Col·legi de Fisioterapeu-
tes de Catalunya va signar un conveni de col·laboració 
amb NIKIDOM, SL, una empresa que fabrica i distribueix 
articles innovadors de puericultura i joguines de prime-
ra infància i que té especial sensibilitat per l’ergonomia 
dels seus productes.

La Sra. Sylvie Cherian, com a representant de NIKIDOM, 
SL, i el Sr. Manel Domingo, degà del Col·legi de Fisiote-
rapeutes de Catalunya, varen rubricar un acord que té 
per objecte promoure accions destinades a millorar la 
salut de la població i, concretament, a prevenir la dels 
infants tot aplicant criteris ergonòmics en la selecció i 
distribució dels productes que els estiguin dirigits. 

En aquest sentit, el CFC verificarà les característiques 
ergonòmiques dels productes integrants del catàleg de 
NIKIDOM i, després de sotmetre’ls a l’estudi que esti-
mi pertinent, si és el cas que els consideri adequats, 
s’avindrà a promocionar la divulgació de la seva qualitat 
tot autoritzant l’ús del seu logotip, acompanyat sempre 
de la menció “Parla amb el teu fisio” i de la llegenda 

“Ergonomia testada pel Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya”.

El conveni tindrà una vigència d’un any, prorrogable tà-
citament per períodes d’un any.

El CFC signa un conveni amb NIKIDOM per verificar les  
característiques ergonòmiques dels seus productes

La Sra. Cherian i el Sr. Domingo, moments després de la signatura 
del conveni.

El CFC, juntament amb el DipSalut (Organisme de Sa-
lut Pública de la Diputació de Girona) i amb els dife-
rents col·legis professionals sanitaris pertanyents a 
l'Associació Fòrum Sanitari de Girona, van col·laborar, 
durant el 2012, en el projecte “Formació per a ajunta-
ments”, que consistia en unes xerrades/cursos per a la 
població amb la intenció de fer una bona prevenció en 
l’àmbit de la Salut pública. El CFC va formar fisiotera-
peutes per tal de millorar les seves habilitats docents 
i donar-los les directius bàsiques per poder realitzar 
aquests cursos. 

L'educació per a la salut esdevé una eina indispensable 
en la promoció i millora dels coneixements sobre salut 
i el desenvolupament de les habilitats personals dels 
ciutadans de manera que els permeti una major auto-
gestió sobre la seva salut. En aquest sentit, el CFC va 
participar en 3 cursos: Higiene postural dels escolars, 
Exercici físic i preventiu en gent gran, i Formació per a 
cuidadors no professionals.

Cal destacar que 50 fisioterapeutes col·legiats van par-
ticipar com a docents en aquests cursos. Van realitzar 
un total de 97 xerrades (72 d’Higiene postural dels es-
colars, 19 d'Exercici físic i preventiu en gent gran i 6 de 
Formació per a cuidadors no professionals), a tota la 
província de Girona, de maig a desembre del 2012.

Valoració del projecte “Formació per a ajuntaments”, en el 
qual han participat 50 col·legiats gironins

A través del Fòrum Sanitari, el CFC va fer arribar una 
enquesta de satisfacció als centres on s’havien realitzat 
els cursos. Es van avaluar els següents punts, sent 0 la 
valoració més negativa i 5 la més positiva: programació 
(4,1), habilitats docents (4,4), material (4,2) i relació amb 
l’alumnat (4,6), que donen com a resultat una satisfacció 
global del projecte de 4,3 punts.

Des del CFC estem molt satisfets amb les valoracions 
obtingudes i esperem poder seguir col·laborant amb el 
DipSalut i amb el Fòrum Sanitari en nous projectes en 
tant que considerem que la promoció de la salut és un 
element clau a l'hora d'aconseguir millorar la salut i 
qualitat de vida de la població.
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Com a part dels actes per celebrar el 10è aniversari 
de la constitució del Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas (CGCF), aquesta institució va voler fer 
un homenatge als seus exconsellers, als quals se’ls va 
fer entrega d’una placa honorífica. La trobada va estar 
presidida pel director general d’Ordenació Professional 
del Ministerio de Sanidad, Sr. José Javier Castrodeza.

Com a representants de la Fisioteràpia catalana i en tant 
que exconsellers del CGCF, van rebre la distinció el Sr. 

Francesc Escarmís i el Sr. Daniel Jiménez, exdegans del 
CFC; el Sr. Ricard Corgos, exsecretari del CFC; el Sr. 
Joaquim Aranda, extresorer del CFC, i el Sr. Santos Sas-
tre i les senyores Belen Mas i Mercè Ventura, exvocals 
de la nostra institució.

Des del CFC volem agrair al CGCF la distinció que s’ha 
fet a tan il·lustres representants de la Fisioteràpia ca-
talana per la seva feina en pro de la nostra professió 
arreu de l’estat.

El CGCF homenatja els seus exconsellers, entre els quals  
7 antics representants del CFC

El passat 4 de desembre, el nostre company Miquel Àn-
gel Martínez, integrant del Grup d’Interès del Maresme 
i de la Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosque-
lètica del CFC, va assistir al programa Els Matins de 
TV3 per parlar de les contractures musculars.

El Sr. Martínez va explicar quines són les tècniques més 
habituals –tant les instrumentals com les manuals- que 
empren els fisioterapeutes per alleugerir aquesta pato-
logia i va donar consells de correcció postural per tal de 
prevenir-les. De la mateixa manera va incidir en què un 

estil de vida actiu és una de les millors formes d’evitar 
les contractures musculars.

Pots veure la intervenció del Sr. Martínez a  
www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4367350

El nostre company Miquel Àngel Martínez parla de les  
contractures musculars a Els Matins de TV3
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Curs solidari pro La Marató de TV3

Els passats 11 i 12 de gener, Fisioformación va realit-
zar, a la seu del Col·legi de Barcelona, el Curs solidari 
d’embenatge neuromuscular (kinesiotaping). La carac-
terística principal d’aquest curs va ser que els ingressos 
recaptats es destinaven íntegrament a La Marató de TV3, 
que aquest any estava dedicada a la lluita contra el càncer. 

El curs el va realitzar el professor Ramon Aiguadé, cap 
del Grau de Fisioteràpia a la Universitat de Lleida i treso-
rer del CFC. En total hi van assistir 16 fisioterapeutes de 
Catalunya i l’Aragó, que van permetre recaptar 1.600 eu-
ros que ja s’han ingressat al compte de La Marató de TV3. 

No és la primera vegada que Fisioformación realitza 
una proposta d’aquest tipus ja que quan hi va haver el 

terratrèmol de Lorca també es va realitzar un curs a 
l’Hospital de Lorca, destinant els ingressos íntegres 
als damnificats d’aquell terratrèmol. En ambdós ca-
sos, el material necessari per al desenvolupament 
del curs va ser cedit per l’empresa Enraf Nonius. En 
aquests moments, Fisioformación està treballant amb 
Fisiosmundi per realitzar una nova edició de curs soli-
dari, que destinarà els ingressos a realitzar projectes 
de Fisioteràpia a l’Índia. 

Arran d’aquesta proposta, el CFC va decidir cedir gra-
tuïtament els seus espais a iniciatives que destinin 
íntegrament els seus beneficis a causes solidàries, 
animant a tots els fisioterapeutes interessats a fer pro-
postes en aquest sentit.

El Sr. Ramon Aiguadé, responsable del Grau de Fisioteràpia de la Universitat de Lleida i tresorer del CFC, va oferir el Curs solidari
d’embenatge neuromuscular.
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Un cop acabat el 2012, des de la Secció Territorial de Girona del CFC hem volgut fer balanç d’un 
any ple d’activitats. Estem molt orgullosos de poder compartir amb tots vosaltres la nostra fei-
na i haver pogut fer que la Fisioteràpia surti dels espais reservats als professionals sanitaris i 
s’adreci, també, a la gent del carrer.

Un any ple d’activitat a la Secció Territorial de Girona

•	 Al mes de març va tenir lloc la conferència 
sobre Sofrologia, impartida pel professor 
Joan Prat de los Mozos.

•	 Al maig, el Seminari Tècnic Instrumental. 

•	 Al setembre, el Seminari de Sedestació, a 
càrrec del nostre company Xavier Sala.

•	 I finalment, a l'octubre, la conferència Els re-
quisits tècnics per complir la normativa local 
per obrir una consulta privada de Fisioterà-
pia, a càrrec del Sr. Jordi Fabrelles, vicedegà 
del CETIG (Col·legi d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Girona), entitat amb la qual el 
CFC ha signat un conveni de col·laboració.

FORMACIÓ

•	 Hem participat a TV Girona amb Fisioterà-
pia en escena, on s’analitzava de la figura 
del fisioterapeuta en el món de l’art, i que va 
comptar amb la presència de la Núria Her-
rero i l’Ana Velázquez (guardonada com a 
Fisioterapeuta de l'Any). En una altra parti-
cipació, també vam parlar sobre Prevenció i 
higiene postural a les escoles.

•	 Hem escrit breus, articles, etc. per a la 
revista del Fòrum -associació de col·legis 
sanitaris de Girona-, que aquest any va 
passar a format digital. També hem elabo-
rat diferents  articles per al Noticiari del 
Col·legi i El Dit.

COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ

•	 Vam assistir, a la sala Miquel Martí Pol de 
Girona, a la presentació del segon llibre del 
nostre company fisioterapeuta gironí Lluís 
Puig, Els secrets del fisioterapeuta.

•	 Vam ser convidats a la III Jornada de Reha-
bilitació Cardíaca i Pulmonar que organitza 
el Centre Mèdic Garbí juntament amb la Fa-
cultat de Medicina, l’EUSES i la Càtedra de 
Malalties Cardiovasculars.

ACTES DE REPRESENTACIÓ
•	 Al 2012 ens vam embarcar en un projecte am-

biciós: organitzar una jornada solidària per a 
La Marató de TV3. L'objectiu final -a part de 
recaptar fons- era que l'Associació Fòrum Sa-
nitari portés a terme un estudi sobre els bene-
ficis de les teràpies assistides amb cavalls en 
els tractaments de oncològics.

•	 Estem fent gestions per valorar una possible 
col·laboració amb l’entitat de serveis Espi-
ral. A més, s’està estudiant fer alguna activi-
tat conjunta amb l’Àrea de Recerca.

ASSOCIACIÓ FÒRUM DE COL·LEGIS  
SANITARIS DE GIRONA

•	 Aquest any ens han tornat a aprovar les for-
macions que el DIPSALUT ofereix a la pobla-
ció a través de l'Associació Fòrum Sanitari, 
de la qual formem part. Amb aquestes for-
macions aconseguim dinamitzar una borsa 
de treball i donar feina a col·legiats, a més 
de divulgar la salut i la nostra professió en-
tre la població. 

GRUP DE TREBALL DIPSALUT

•	 Hem col·laborat en proves esportives 
d'interès, com el Mundial de Triatló cele-
brat a Banyoles, on vam poder fer present 
la figura del fisioterapeuta en l’esport d’elit.

PROVES ESPORTIVES 
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DiFT: Dia de la Fisioteràpia

Com tots ja sabeu, l'organització del DiFT va ser una 
important aposta per la divulgació de la Fisioteràpia. Es 
va voler fer una JORNADA en majúscules, unificant els 
recursos per fer una gran festa a Barcelona, amb espec-
tacles, tallers de Fisioteràpia i activitats per a totes les 
edats, i en  col·laboració  amb La Marató de TV3. 

En comptes d'instal·lar un envelat divulgatiu com en 
d’altres ocasions, vam organitzar un cicle de conferèn-
cies a la seu gironina de la mà de companys fisiote-
rapeutes: en Lluís Puig va inaugurar  el cicle amb El 
Fisioinquiet; l'Alba Resplandis va presentar L'exercici 
físic fisioterapèutic, una gran eina  de  prevenció i trac-
tament, i en Xevi Sala va tancar el cicle amb Conèixer i 
enfrontar-se al dolor crònic.

Ens hauria agradat poder-vos oferir més i millors activitats. 
També ens hauria agradat poder compartir més temps amb 
vosaltres i tenir més ocasions per intercanviar idees i in-
quietuds, però ja se sap... la crisi fa que tot costi el doble per 
aconseguir el mateix i a vegades menys i tot. Són èpoques 
dures per a tothom. Tot i així, seguim al peu del canó, sense 
pausa, pensant i organitzant  activitats per a aquest any que 
ara comença, plantejant  nous reptes i sobretot, procurant 

ser útils al col·legiat, mentre no perdem l'esperança que 
tot plegat millori i que tots ens sentim més satisfets amb el 
que tenim i amb el que aconseguim. Ara més que mai, és 
temps d'ajudar-nos els uns als altres, de fer-nos costat, de 
practicar l'altruisme de veritat. Esperem comptar  amb la 
vostra participació i col·laboració en aquest nou any i poder-
vos informar ben aviat dels nous projectes.

Alba Resplandis 
Coordinadora de la Secció Territorial de Girona 
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I Trobada d’ONG vinculades a la Fisioteràpia
El passat dia 30 de gener, a la seu del CFC, es va rea-
litzar la primera trobada de les diferents ONG vincu-
lades a la Fisioteràpia per parlar del present i el futur 
del paper de la nostra professió dins l’àmbit de la coo-
peració nacional i internacional, i com la crisi està afec-
tant el sector des d’un punt de vista econòmic i social.

Van ser presents a la reunió: Guillem Job, com a repre-
sentant de Fadei; Maria Rico, com a membre de Batang 
Masaya; Xavier Adzará, com a representant de Nuestros 
Pequeños Hermanos (NPH); Joan Sala, com a represen-
tat de Radjem; Neus Suc, com a membre de Sathi-San-
sar; Martí Tapias, Maria Mundet i Montserrat González, 
com a membres de Fisiosmundi; i Gemma Borrell i Rafel 
Donat, en representació del Grup de Treball de Coopera-
ció Internacional del CFC.

La finalitat d’aquesta trobada era el coneixement mutu, 
per tal de fer una posada en comú d’idees i necessitats 
que, compartides, poguessin interessar a més d’un dels 
participants, tals com formació, voluntariat, material i 
transport, i finançament i ajudes, per tirar endavant tant 
projectes ja existents com nous reptes en el futur més 
immediat.

D’aquesta trobada n’han sortit en ferm els següents objectius:

•	 Engegar el Cafè-Tertúlia solidària, que es durà a 
terme preferentment a la seu del CFC el segon di-
mecres de cada mes, a les 19.00 h per tal de donar 
a conèixer als col·legiats les tasques que desen-
volupen aquestes ONG i tot el què pot fer la Fisio-

teràpia dins la cooperació internacional i també 
nacional. Aquesta posada en comú vindrà acom-
panyada d’un berenar ofert pel Comerç Just a con-
cretar en els propers dies.

•	 Compartir una oferta formativa en línia dins del 
campus virtual del CFC, destinada a les ONG, res-
pecte de la gestió de projectes, curs que donarà la 
Gemma Borrell com a membre del Grup de Treball 
de Cooperació Internacional del CFC i experta en la 
matèria, per tal de revisar tot allò que s’està duent 
a terme i de quina manera es pot millorar des d’un 
punt de vista de planificació i  de cost-benefici.

•	 Establir contactes per tal de compartir el material so-
brant i altres recursos per tal de ser més sostenibles 
atesa la situació actual de pèrdua de subvencions.

La trobada va acabar amb un nivell de satisfacció real-
ment alt per part de tots els assistents amb ganes de 
posar en marxa tot el que es va exposar durant la reunió.

La trobada va ser altament satisfactòria per a tots els assistents 
a la reunió. 

El CFC signa un conveni de col·laboració amb WIRS
El passat 21 de novembre, el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya va signar un conveni de col·laboració amb WIRS 
(Worldwide Integral Rehabilitation Systems), una empresa 
que té com a objectius, entre d’altres, desenvolupar siste-
mes basats en les noves tecnologies de la informació i la co-
municació orientats a la rehabilitació física de les persones. 

El Sr. Manel Guerris, com a administrador de WIRS, i el 
Sr. Manel Domingo, degà del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya, varen rubricar un acord que té per objecte 
establir el marc de col·laboració entre ambdues entitats 
per a la promoció d’actuacions i projectes que contri-
bueixin a millorar la salut de la població, així com les ac-
cions destinades a millorar les condicions de l’exercici 
professional del fisioterapeuta.

El desenvolupament de les actuacions previstes en 
aquest conveni es durà a terme a través de convenis es-
pecífics on es determinaran, entre d’altres, aspectes com 
la definició de l’objecte que es persegueix, la descripció 

del treball a realitzar i els terminis d’execució. Per faci-
litar el desenvolupament dels projectes que es recullin 
als convenis específics i el seu seguiment, es constituirà 
una Comissió Mixta integrada per dos representants del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i dos de WIRS.

El conveni tindrà una vigència d’un any, prorrogable tà-
citament per períodes d’un any.

El Sr. Domingo i el Sr. Guerris van signar un conveni de 
col·laboració el 21 de novembre passat.
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Acabes de finalitzar la carrera i vols que et coneguin? 
Has après una nova tècnica i vols que la gent ho sàpiga? 
Tens una fotografia que, per a tu, reflecteix una realitat 
de la Fisioteràpia i vols compartir-la? Aprofita-ho, no-
saltres li podem donar visibilitat.

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya engega 
una nova iniciativa per afavorir la presentació, dins 
del col·lectiu professional, de tots aquells companys 
i companyes que vulguin col·laborar amb el Banc 
d'Imatges del CFC. 

El Col·legi té unes línies prioritàries, però de marc 
molt ampli, per facilitar la participació de tota la massa 
col·legial en els mitjans de divulgació professionals del 
CFC. Per aquest motiu la temàtica de les imatges pot ser: 

•	 Imatges per àmbit d'actuació clínica: neurologia, 
pediatria, cardiorespiratori…

•	 Tècniques de Fisioteràpia (manuals, instrumentals…).

•	 Imatges de gestió o contingut administratiu (un es-
criptori, un full escrit…).

•	 Imatges simbòliques (fotografies que puguin, 
d'acord amb el criteri del col·legiat, representar 
una realitat o qüestió actual de la professió: un 
camí, una paret, un somriure…).

Construir la professió és una responsabilitat, però tam-
bé una oportunitat per a tots. Ens ajudes?

El CFC engega una nova iniciativa: el Banc d’Imatges

Pots trobar més informació a www.fisioterapeutes .cat/comunicacio/banc_imatges
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Sabadell
Professional

PROmoure:
T’abonem
el 10%
de la teva quota de col·legiat*.
Abonar-te el 10% de la teva quota de col·legiat fins a un màxim de 100 euros l’any és una manera de promoure els teus interessos professionals, no et
sembla?

Si ets membre del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i vols promoure la teva feina, protegir els teus interessos o els teus valors
professionals, amb Banc Sabadell ho pots fer.
Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses.
O el que és el mateix, el banc dels millors professionals: el teu.
Truca’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.
sabadellprofessional.com

*Si domicilies la quota de col·legiat en el Compte Expansió PRO.

http://www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/banc_imatges/
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Curs semipresencial d’Iniciació a la Teràpia Aquàtica

Amb l’objectiu d’afavorir l’especialització professional, 
garantir l’expertesa en camps concrets de la nostra 
professió i impulsar formacions específiques, el Grup de 
Treball de Teràpia Aquàtica del CFC i els membres de 
la UFAE (Unitat de Fisioteràpia Aquàtica Especialitzada) 
van impartir el primer Curs semipresencial d’Iniciació 
a la Teràpia Aquàtica del CFC, que va comptar amb 
l’assistència d’una vintena de fisioterapeutes. 

El curs pretenia conscienciar als fisioterapeutes de la 
importància de la Fisioteràpia aquàtica i dels beneficis 
que aquest medi ofereix, aprendre el marc competencial 
i les indicacions terapèutiques que permetin afrontar els 
casos susceptibles de ser tractats mitjançant la Fisio-
teràpia aquàtica, abordar de manera global tot el procés 
d’atenció en Fisioteràpia des de l’avaluació al planteja-
ment d’objectius, aportar les tècniques i eines per abor-
dar el tractament de Fisioteràpia dins d’aquest medi a 
partir dels objectius establerts, i oferir als alumnes les 
habilitats en tècniques de mobilització i guiatge de pa-
cients amb simulacions pràctiques dins l’aigua. 
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La primera part del curs va consistir en una part teòri-
ca, on els alumnes, a través d'un programa informàtic, 
havien d’estudiar els continguts i respondre a unes pre-
guntes per acabar fent un treball d’accés. La segona 
part, la pràctica, es va realitzar a la Piscina municipal 

de Vilassar de Mar. Van ser 8 hores d’explicació teòrica i 
pràctica amb l’objectiu d’oferir les eines i coneixements 
elementals que ha de tenir el fisioterapeuta que treballa 
en el medi aquàtic, així com les directrius per afrontar el 
tractament terapèutic amb l’aigua com a mitjà. 
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D’acord amb el Sr. Rafel Nadal, membre de la UFAE i vocal 
de la Junta de Govern del CFC “era un curs adreçat a fisio-
terapeutes que es volien introduir en el món de la recupe-
ració a través del medi aquàtic. Tot i així, i en un futur no 
molt llunyà, tenim l’objectiu d’oferir cursos més especialit-
zats amb l’objectiu que, de mica en mica, els fisioterapeu-
tes aquàtics puguin aprofitar les formacions per millorar i 

ser més professionals en el camp de la recuperació dins 
el medi aquàtic. De fet, ja estem treballant per, entre juny i 
octubre, poder oferir la segona edició del curs. Així que tin-
guem les dates definitives, els fisioterapeutes podran de-
manar informació al CFC o adreçar-se al facebook (www.
facebook.com/unitatdefisioterapiaaquaticaespecialitzada) 
 de la UFAE per tenir més informació”.
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Qui sóc? 

Sóc fisioterapeuta i el meu nom és Eva Hernando. Em 
vaig formar inicialment a la Universitat Rovira i Virgi-
li (URV) i després em vaig especialitzar en el camp de 
la uroginecologia i l’obstetrícia. Des d’aleshores no he 
deixat de formar-me per poder millorar l'assistència als 
meus pacients. 

Els meus inicis van ser a la meva terra natal, València, 
dedicada a l'atenció domiciliària i la geriatria. Al 2002, 
ja a Reus, vaig conjuminar forces amb un company i 
vam obrir un centre d'assistència privada. Dos anys 
més tard em vaig traslladar i vaig obrir el meu propi 
centre, Ginsol Centre de Fisioteràpia, amb un interès 
molt centrat en el tractament de les disfuncions urogi-
necològiques i l'obstetrícia.

Què faig? 

Com a fisioterapeuta m’interessen moltes coses no 
relacionades amb el sòl pelvià i les seves disfuncions, 
però no puc negar que la uroginecologia i l’obstetrícia 
és la meva gran passió. La meva vida professional, so-
bretot des que es va incorporar al meu centre la meva 
companya Núria Raspall, ha estat molt centrada en 
l’atenció a la dona. No només gaudeixo treballant i 
aprenent cada dia, sinó que també gaudeixo compartint 
i ensenyant a cursos de postgrau que organitza la Unitat 
de Fisioteràpia de la URV.

Quan fa 6 anys es va formar la Secció Territorial de 
Tarragona, de seguida vaig mostrar el meu interès 
a participar de forma activa en aquesta iniciativa del 
Col·legi. Els objectius de la Secció s’han centrat a pro-
moure i fer difusió de la nostra professió al territori 
de Tarragona, tant a nivell de la societat com entre els 
professionals. Col·laborem en esdeveniments espor-
tius locals, fomentem la formació i organitzem actes 
com a punt de trobada professional. La Secció de Tar-
ragona és un grup jove, però no ens manquen ganes 
ni idees per superar les dificultats que ens trobem. A 
més, a nivell personal m’aporta moltes coses, però so-
bretot conèixer grans professionals d’altres àmbits de 
la Fisioteràpia i obrir nous horitzons. 

Què vull fer? 

Vull seguir llevant-me cada dia amb ganes de més Fi-
sioteràpia, gaudir com fins ara i esforçar-me per fer un 
millor raonament clínic, perfeccionar la meva tècnica i 
cura del pacient. 

Recentment he iniciat un projecte d’investigació junta-
ment amb dues companyes de la URV, l’Iris Miralles i 
la Sònia Monterde. Espero que sigui un inici, ja que la 
investigació s’ha convertit en un gran estímul.

Encara que sovint no és fàcil compaginar feina i mater-
nitat, m’he adonat que el treball en equip és la millor 
forma d’afrontar els reptes i objectius del futur.

Eva Hernando
Coordinadora de la Secció Territorial de Taragona
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Us convidem a seguir-nos al nostre 
web www.scfisioterapia.cat, al  
Face book www.facebook.com/ 
societatcientificadefisioterapia i al 
Twitter @scbf_scientific per conèixer 
totes les activitats que tenim previstes.

Activitats acadèmiques del darrer trimestre del 2012  
de la SCBF
Com vau llegir en l’article anterior, el passat 24 de no-
vembre vam celebrar el nostre VIII Congrés i, per se-
gon any consecutiu, vam donar l’oportunitat a tots els 
fisioterapeutes de presentar les seves comunicacions 
lliures i pòsters. 

És en aquest article que volem donar l’oportunitat, a 
tots els que no vàreu poder assistir al nostre congrés, 
de gaudir dels treballs dels dos guanyadors, tant del de 
la millor comunicació lliure com del millor pòster.

El premi al millor pòster va ser per “Influència de les 
tècniques corporals en les migranyes relacionades 
amb el cicle menstrual”, autors: S. Ferrés, E. Bergel, 
J. Esquirol, M. Sánchez i V. Bayo. Us l’adjuntem perquè 
el pugueu revisar.

La millor comunicació premiada portava per títol: “Va-
loració de l’eficàcia del dexketoprofèn en la síndrome 
subacromial amb diferents tractaments de Fisioterà-
pia”. Els seus autors són L. Pérez, G. Bernal, J. Faba, 
A.E. Astilleros, R. González, M.C. Casajuana, M. Giralt, 
M. Romeu i M.R. Nogués

En la comunicació, la Sra. Pérez ens va explicar de for-
ma molt aclaridora, que la síndrome subacromial és la 
patologia més freqüent que afecta l’espatlla i es carac-
teritza per una lesió del manegot dels rotatoris. El trac-
tament de Fisioteràpia és de primera elecció i la teràpia 
d’ultrasons és una de les tècniques més utilitzades. La 
fonoforesi i la iontoforesi són dues tècniques de Fisio-
teràpia que, a diferència dels ultrasons, utilitzen un fàr-
mac com a conductor del corrent. L’objectiu principal 
de l’estudi és valorar si l’ús del dexketoprofèn, principi 
actiu de l’Enangel i l’Enantyum, com a conductor en les 
tècniques de fonoforesi i iontoforesi provoca més millo-
ra clínica que l’ultrasò terapèutic convencional.

Es va realitzar un assaig clínic aleatoritzat (n=99) en 3 
grups (A, B i C). Tots els grups van rebre 20 sessions 
de tractament amb exercicis i crioteràpia comuns sent 
l’agent físic diferent en cadascun: el grup A va rebre ul-
trasó terapèutic, el grup B fonoforesi amb 4g d’Enangel, i 
el grup C iontoforesi amb 2ml d’Enantyum. Les variables 
principals de l’estudi van ser l’escala visual analògica 
(EVA), el qüestionari DASH i l’escala de Constant-Mur-
ley. Es van registrar dades a l’inici del tractament, al fi-
nalitzar el tractament i al mes d’haver-lo finalitzat. 

Es van trobar diferències significatives entre l’ultrasò i 
la iontoforesi en l’EVA i en l’Escala de Constant, i entre 
la fonoforesi i la iontoforesi en l’Escala de Constant. Els 
pacients dels tres tractaments van millorar significati-
vament les tres variables després del tractament. 

Enhorabona a tots els autors. A la resta de fisioterapeu-
tes, convidar-los a què ja vagin preparant els seus treballs 
i els seus abstracts per al nostre proper congrés, que un 
any més també el celebrarem el proper 23 de novembre.

Al novembre i desembre, vam realitzar dos tallers 
d’exploració bàsica en neurologia, dividit en dues parts. 
Van ser 10 hores en les quals tant el Dr. Amaro, com la 
Sra. Cruz i el Sr. Seivane, van fer un repàs anatòmic de 
les principals estructures del SNC i perifèric, van explicar-
nos amb força detall com fer una exploració bàsica neuro-
lògica i molt important, les principals banderes vermelles 
a tenir present en els pacients. Tot això seguit d’una pràc-
tica per part dels assistents, alumnes fisioterapeutes.

En aquest taller, la SCBF va debutar amb una nova plata-
forma semipresencial en la qual tots els alumnes tenen 
accés amb un password personalitzat, i d’aquesta forma 
poder accedir a tots els Power Points que els professors 
van cedir, així com a webs d’interès, entre d’altres.

L’última sessió científica de l’any va portar el títol de 
“Màsters universitaris i doctorats per a fisioterapeutes. 
Normativa i oferta a les universitats de Catalunya”.

Vam tenir el privilegi de poder tenir a tots els caps 
d’estudis de totes les universitats de Catalunya. El Sr. 
Lorente representant l’EU Gimbernat, el Sr. Badiola 
parlant del què ofereix l’EU Blanquerna, la Dra. Bagur 
de la UIC, la Sra. Casajuana representant la Universitat 
Rovira i Virgili, el Sr. Lorza de la FU Bages, el Sr. Martí 
de l’EUSES Garbí, la Sra. Cervantes de la UAB, la UVic 
la representava el Sr. Parés, el Sr. Aiguadé per la UdL 
i l’última universitat nascuda, l’EUSES Terres de l’Ebre 
amb el Sr. Narbona. Tots ells moderats pel Sr. Seivane, 
vocal interuniversitari de la SCBF.

Tots ells reunits, ens van resoldre els dubtes als fisiote-
rapeutes vers les normes legislatives actuals i la possi-
bilitat de fer el doctorat i màsters en Fisioteràpia. 

Un any més, ens esperen molts mesos de formació, amb 
tallers bimensuals gratuïts per als socis, amb sessions 
científiques mensuals i jornades i congressos de qualitat.
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Entrevista a 
Lluís Torné Altisent

Quants anys fa que exerceix la Fisioteràpia?  
I la música?

Vaig acabar els estudis de Fisioteràpia fa 22 anys i el 
meu procés va ser connectar amb el treball de RPG i, 
més tard, amb la posturologia i l’osteopatia, que són les 
meves eines actuals a la consulta. Sobre la música sem-
pre dic que m’ha acompanyat des de petit i encara no 
m’ha deixat ni crec que ho faci mai. 

On se sent millor, a la consulta davant  
la llitera i un pacient, o a l’escenari  

amb la guitarra i el seu públic? 

Jo em sento bé a la consulta perquè m’agrada el que faig 
i crec que tenim una feina amb moltes vessants (cientí-
fica, artística, creativa, intuïtiva, de servei)... Em sento 
segur perquè és un medi conegut. Però com tota activi-
tat a la qual hi dediques moltes hores pot acabar tenint 
un punt de rutina. 

Per contra l’escenari no és una experiència diària sinó 
molt espaiada en el temps. En certa manera, t’estrenes. 
Això, més tot el component “adrenalínic” d’explicar la 
teva música als altres, fa que la vivència escènica sigui 
molt més intensa. 

Què és per a vostè la Fisioteràpia?  
Per què va estudiar Fisioteràpia?

Sempre m’havia interessat el món del cos, no només com 
a màquina biològica sinó com a vehicle de l’inconscient, 
com a potencial gestor de la pròpia salut... Idees que, en 
aquell temps, venien del ioga, que practicava i ensenya-
va. Voler fer Fisioteràpia i després osteopatia han estat 
passos lògics (no els únics) dins del meu aprenentatge.

Llegint sobre vostè a la premsa, sabem  
que va conèixer el Raül Fernàndez  
a la seva consulta... Com decideix  

mostrar-li les seves cançons a Refree?

Quan va venir a la consulta, jo no sabia qui era en Raül... 
però després d’escoltar els seus discos vaig valorar 
molt la seva música i em vaig atrevir a demanar-li si 
volia escoltar una maqueta meva. Hi va accedir pensant 
en com se’n sortiria del compromís però, per sorpresa 
seva i alegria meva, li va agradar força i va accedir a 
produir-me el disc.

Jo ja feia temps que buscava la manera de fer un disc 
amb uns temes que tenia i crec que quan el desig és per-
sistent, l’oportunitat apareix.

Lluís Torné Altisent va néixer fa 
56 anys a Tremp, Lleida. Fisiote-
rapeuta des de l’any 1990, osteò-
pata, especialista en posturologia 
i RPG, i professor del màster de 
Posturologia de la Universitat de 
Barcelona, s’estrena en el món de 
la música com a cantautor amb el 
nom artístic d’Altisent, i ho fa de 
mans del músic Raül Fernàndez, 
més conegut com a Refree, pacient 
seu i el productor del disc del nos-
tre company, Ales de pal.
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Què significa per a vostè aquest  
salt al món de la música?

No he fet un salt. La meva vida continua com sempre, 
però ara he afegit un aspecte que em fa molta il·lusió. 
És com un viatge que em permeto. No sé on em por-
tarà, però penso que quan es vol una cosa no és tan 
important l’obsessió d’aconseguir-la sinó tot el que 
s’aprèn en el camí... i fer el que he fet suposa, encara 
que m’agradi, un risc: em mostro públicament. Els 

diaris, les ràdios, les teles, l’escenari... aquest no és 
el meu medi habitual i això genera por, dubtes, inse-
guretats, moviments emocionals que està bé que apa-
reguin, perquè quan surts de la teva àrea de confort 
és quan més aprens.

Actualment, a què dedica més temps, a la  
Fisioteràpia o a la música? Fa més cançons  

que tractaments, més tractaments que cançons  
o ha arribat a combinar-ho perfectament?

Ara estic molt enfeinat perquè a part de la consulta i 
la universitat hi ha la promoció del disc i la prepara-
ció dels concerts, però, naturalment, faig més tracta-
ments que cançons.

Fent un cop d’ull al seu currículum veiem  
que la docència també forma part de la seva  
tasca professional. Fisioterapeuta, docent  

o músic... amb què es queda?

Ostres, és que m’agrada tot! No vull renunciar a rés. 
Totes són experiències enriquidores. La música per tot 
el que he dit abans, la consulta pel tracte persona–per-
sona i el servei. La docència perquè és on es viu la para-
doxa de que el que més aprèn és qui ensenya. Com a la 
vida, que el que rep més és el que dóna.

Un desig...

Que la Fisioteràpia no pari de progressar. Que busqui 
l’excel·lència. I que estimem allò que fem, que és l’única 
manera de tenir l’èxit assegurat.  
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a fons Del campus virtual a la 
primera experiència en 
cooperació internacional

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha fet 
l’aposta, dins de la seva Àrea Social, d’intentar dotar 
als professionals de la Fisioteràpia de tots els coneixe-
ments i habilitats per tal de poder col·laborar, amb les 
màximes garanties d’eficàcia i eficiència, en un volunta-
riat amb les ONG que faciliten i detecten la rellevància 
de la nostra professió en els països en vies de desenvo-
lupament i sobre els sectors socials més necessitats o 
sotmesos a una marginació o exclusió social.

Aquest projecte, iniciat el setembre del 2011 amb la pri-
mera edició del Curs de formació en línia de volunta-
riat de la Fisioteràpia en Cooperació Internacional, ha 
permès la primera experiència d’una persona formada 

pel CFC -amb col·laboració amb la Fundació FADEI- a 
Uganda en els mesos de maig - juny del 2012.

La Fundació d’Ajuda al Desenvolupament Emergències 
Internacionals (FADEI) és una ONG constituïda el 2008, 
sense ànim de lucre, laica i plural que, mitjançant la 
cooperació nacional i internacional, treballa per afa-
vorir processos de desenvolupament que garanteixin 
la igualtat d'oportunitats de les persones i els pobles, 
molt especialment els pertanyents als anomenats Ter-
cer i Quart món, a través de projectes autosostenibles 
de desenvolupament integral, formatius i/o assisten-
cials i activitats de sensibilització, amb un especial in-
terès per la infància.

Fotografies: Maria Boltes, col·legiada 6687
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La intenció del projecte formatiu, liderat pel nostre com-
pany de Junta i responsable de l’Àrea Social, el Sr. Rafel 
Donat, és aconseguir des del CFC, que els fisioterapeutes 
afegeixin a la voluntat d’ajudar i atendre que sempre han 
demostrat, col·laborant històricament en molts projectes 
lligats sobretot a la discapacitat intel·lectual infantil, po-
der ampliar les opcions de la Fisioteràpia a d’altres situa-
cions socials i sanitàries, a on la nostra professió pot ser 
útil, sumant a una actitud immillorable, la millor de les 
capacitats. La finalitat és poder traslladar tots els conei-
xements i totes les seves habilitats tant a la població diana 
del projecte com al conjunt dels professionals autòctons 
per tal de garantir una transmissió eficient. Es busca en 
darrer terme, potenciar l’autosostenibilitat no tan sols del 
projecte, sinó l’autosuficiència de la població local. 

Cooperació FADEI - NUCBACD

Northern Uganda Community Based Action for Children 
with Disabilities (NUCBACD) és l'associació sense ànim 
de lucre reconeguda pel govern ugandès, a Kitgum, amb 
la qual treballa la Fundació FADEI en el projecte, junta-
ment amb una sèrie de col·laboradors voluntaris tant en 
terreny com a distància. Al districte de Kitgum hi ha prop 
de 100.000 nens dels quals gairebé 10.000 són orfes i 
2.800 pateixen alguna discapacitat.

Descripció del Projecte

En aquest Projecte s'ha realitzat una primera presa de 
contacte sobre el terreny des del punt de vista fisio-
terapèutic. Els nostres objectius principals han estat 
avaluar els pacients, aplicar tractaments personalit-
zats de Fisioteràpia i educar al personal local per a 
la continuació dels tractaments. Hem realitzat aquest 

treball amb els nens de NUCBACD i els pacients del 
centre mèdic Bregma.

A tal efecte, la nostra companya i col·legiada al CFC, la 
Sra. Maria Boltes, ens explica, en una entrevista, la seva 
experiència i la importància de la formació rebuda per 
tal de dur a terme la seva col·laboració en el projecte:

He participat en un projecte de cooperació inter-
nacional en Fisioteràpia a Uganda, concretament a 
Kitgum. El projecte és fruit d’una col·laboració entre 
FADEI i NUCBACD, que és una ONG local. Aquesta 
ONG té un col·legi amb nens discapacitats, princi-
palment sords; alguns d’ells també tenen discapaci-
tats físiques i cognitives. A més de a l’escola també 
treballàvem en una clínica privada; en contrapresta-
ció al nostre treball allà ensenyant Fisioteràpia, ells 
oferien serveis de salut als nens del col·legi de Kit-
gum... tot era una roda de treball en el qual tots en 
sortíem beneficiats i tots hi col·laboràvem.

Al col·legi em vaig trobar bastants casos d’hemiplegia, 
però hi havia altres  patologies invalidants, de nens 
més grans, amb unes adaptacions brutals; allà és 
on em vaig adonar de la tendència natural de l’ésser 
humà a la supervivència més enllà de la discapacitat.

Les malalties i patologies amb què em vaig trobar 
a la clínica em van sorprendre, falta molta educació 
sanitària, moltíssima. Em va sorprendre, a part de la 

situació infantil, haver de tractar moltes dones obe-
ses, cosa que des d’aquí no ens ho imaginem pas, ja 
que relacionem l’Àfrica amb la falta de menjar i la 
gana, però està clar que no tot el continent es troba 
en la mateixa situació. Les patologies de la clínica 
eren gairebé tot problemes de columna i d’artrosi de 
genoll, en part a causa d’aquest fet, el sobrepès. 

Dins del Projecte s’incloïa també la formació al personal 
d’allà. Per a mi aquesta part va ser la més dura perquè 
era la que estava menys definida prèviament i perquè, 
com a fisioterapeuta, em va costar molt ensenyar Fisio-
teràpia a algú que no en sap res en un mes i mig. Expli-
càvem, a partir de les patologies conegudes, com atendre 
amb la finalitat de capacitar el desenvolupament del nen. 
La intenció inicial era fer-ho amb la participació de les 
famílies, però finalment només es va poder compartir 
aquest coneixement amb el personal de l’hospital i, al 
col·legi, amb la infermera que formava part de l'equip 
d’atenció als nens. En un proper viatge haurien de fer-se 
els workshops per reunir a familiars i gent dels poblats 
per informar i capacitar a la població.

La nostra companya Maria Boltes, tractant un pacient a Kitgum. 

Entrevista a Maria Boltes
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Pregunta: No hi havia cap anàlisi prèvia de les pato-
logies amb què us podíeu trobar per tal que us po-
guéssiu preparar un pla d’actuació?

Resposta: Amb els nens de l’escola sí. Ens havien 
passat unes fitxes d’uns casos que ells havien selec-
cionat. A la clínica no, havíem d’anar atenent el que 
ens trobàvem. Ens van dir que havíem d’anar a valo-
rar, fer un primer tractament i ensenyar.

P: Quan temps hi vas estar?

R: Un mes i mig.

P: Com a persona que formaves part d’aquest pro-
jecte, com t’has sentit? 

R: En general molt bé. El que em va suposar un 
gran repte i per què no dir-ho, també una mica 
d'estrès, va ser l’atenció als nens sords. Per poder 
comunicar-te amb ells has de parlar en llenguatge 
de signes com tots sabeu; els dos primers dies un 
professor ens va fer d’intèrpret, ja que el llenguat-
ge de signes, si bé pot tenir alguns signes univer-
sals o internacionals, també hi ha variacions a cada 
país. Després d’aquests dos dies d’aprenentatge 
intens, ens vàrem haver d’espavilar com vàrem po-
der... això de la traducció del llenguatge de signes 
ha estat un gran handicap per a mi, però també una 
gran experiència.

P: Saps si després del vostre viatge hi ha anat o hi ha 
d’anar algú més?

R: Des de FADEI s’ha parlat que hi hauria un segon 
viatge, encara per determinar.

P: Tenint en compte els pros i els contres, quina va-
loració global fas de l’estada? La recomanaries? La 
repetiries? Amb què et quedaries?

R: La valoració és positiva, tant a nivell personal, a 
nivell professional com a nivell dels beneficis que 
hem pogut aportar a la gent d’allà. El nostre treball 
amb aquells nens ha servit per a alguna cosa, els 
seus somriures potser és el detall més explícit que 
m’emporto, després de la teràpia; amb cada nen que 
he tractat, jo sé que n’ha tret algun benefici. Puc dir 
que a la clínica també hem posat la llavor de la Fi-
sioteràpia.

Si hagués de recomanar-ho ho faria perquè és un 
coneixement professional i personal impressionat. 
Sense recursos i amb una cultura molt diferent 
has de trobar la millor manera de poder fer la teva 
feina. Et fa créixer professionalment i personal-
ment i et fa veure que allò que és bo aquí potser 
allà no ho és tant.

Impressiona que malgrat que no tenen res, sempre 
estan contents de veure’t i sempre tenen un somriu-
re a la boca... són supervivents.

Em preguntes si hi tornaria... per a mi és una pregunta 
difícil perquè tinc el cor i la raó dividides. Per la feina 
feta allà hi tornaria sense cap mena de dubte, però a 
nivell personal, aquí vaig deixar una parella, i em cos-
taria tornar-ho a fer. Vull aprofitar per constatar que 
el seu suport també va ser clau per poder participar 
en aquest projecte.

P: La formació rebuda al Curs de Cooperació del 
CFC, de què t’ha servit?

R: El curs m’ha ajudat molt perquè m’ha obert la 
porta a la cooperació internacional i m’ha ajudat a 
veure com funciona. És important saber la teoria per 
poder portar a la pràctica els nostres coneixements 
de Fisioteràpia en un context ben diferent del què 
coneixem. És evident que no és el mateix exercir la 
Fisioteràpia en una realitat on la supervivència és 
l’objectiu principal, i quanta més informació es tingui 
al respecte, millor. Penso que si hagués fet aquest 
viatge sense haver fet el curs, no sé  si hauria pogut 
fer la feina.

Com a exemple, vaig saber identificar, de manera 
pràctica, un cas potencial d’anticooperació que ja ha-
víem vist teòricament al curs: em vaig trobar amb una 
nena que tenia una amputació a nivell del migpeu, ti-
pus Lisfranc, però que caminava perfectament, s’havia 
adaptat a la seva situació. En aquest cas, si s’hagués 
parlat d’encarregar una pròtesi especial per a ella, jo 
hagués expressat els meus dubtes veient l’autonomia 
de la nena i la poca garantia d’una pròtesi amb un en-
caix a mida que se li podria oferir. A vegades les bones 
intencions no són només el que es necessiten. Per 
sort, en aquest cas, no va succeir.
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La Fundació FADEI ha quedat gratament satisfeta amb 
els resultats de la participació del Col·legi de Fisiote-
rapeutes de Catalunya. Aquest primer pas ha servit per 
iniciar una nova via d'ajuda al desenvolupament per a 
la millora de les condicions sociosanitàries dels nens 
del col·legi NUCBACD, dels pacients del centre mèdic 
Bregma i l'Hospital St. Joseph, així com de la població 
de Kitgum en general.

Per a FADEI, aquesta primera col·laboració amb el 
Col·legi suposa el començament del què esperem sigui 
una col·laboració contínua i beneficiosa per a ambdues 
parts i amb una base de compromís social.

Des del CFC, el Grup de Cooperació Internacional con-
feccionat per la Gemma Borrell, el Joan Sala i el Rafel 
Donat, també ens mostrem satisfets per l’assoliment 
dels objectius plantejats, per l’excel·lent valoració de 
FADEI sobre la utilitat del treball de la Maria Boltes en 

el seu projecte, i per la satisfacció en el seu treball de 
la mateixa Maria, com a primera fisioterapeuta formada 
pel CFC en la seva primera experiència en l’àmbit de la 
cooperació internacional.

Tant el Col·legi com la Fundació FADEI donem per asso-
lit l'objectiu que ens havíem marcat: ampliar les possibi-
litats d'ajuda al desenvolupament i, en aquest cas, donar 
a conèixer els beneficis de la Fisioteràpia i transmetre 
els coneixements a la població local d'Uganda perquè 
puguin emprar-los de forma autònoma.

“Ha valgut la pena portar la Fisioteràpia a Kitgum, és 
una cosa desconeguda i molt necessària que pot millo-
rar la qualitat de vida de gran part de la població”.

“La Fisioteràpia és una professió de vida i als problemes 
de la vida li cal les mans, els coneixements i la voluntat 
assistencial de la Fisioteràpia” (Rafel Donat).

P: Pots definir el tipus de projecte que has anat  
a desenvolupar?

R: Ha estat un projecte de capacitació pel desenvolu-
pament perquè hem intentat formar el personal local, 
tant de la clínica com de l’escola; i també un projecte 
d’atenció, atès que hem tractat directament els pacients. 

Un exemple de capacitació pel desenvolupament 
(transmissió de coneixement per a l’autonomia i 
l’autosuficiència), seria el treball fet amb un nen ano-
menat O.D. afectat d’una discapacitat intel·lectual in-
fantil. Tenia sobretot un problema d’hipersalivació, 
la qual cosa provocava la limitació de la relació amb 
els companys, ja que l’acumulació de la saliva a la 
roba provocava olors desagradables. A part de tre-
ballar l’hemicòs afectat (mobilitat, força, coordinació 
i funcionalitat), vàrem valorar l’opció d’intentar que 
empassés la saliva abans que li caigués, però no era 
possible. Llavors li vam donar un mocador i li vam 
ensenyar que s’havia d’eixugar cada vegada que tin-
gués saliva abans que li caigués, i va donar resultat. 
A part de què va millorar la seva higiene, a aquest 
nen li va millorar la seva autoestima i es va sentir 
“especial” en rebre el mocador. He de dir que quan 
el va rentar, algú li va prendre, cosa que em va in-
dignar molt, però és en aquests detalls quan has de 
recordar que és una altra cultura, una altra situació i 
és la llei del més fort, tot i sent nens. Li vàrem donar 
un segon mocador que desitjo que encara conservi.

Puc donar un altre exemple en el que vàrem poder 
combinar dos processos complementaris com la 
rehabilitació, pauta d’atenció i tractament després 
d’un primer diagnòstic i la capacitació pel desen-
volupament (transmissió de coneixement en pro de 

l’autonomia); va ser el cas de l’O.S, un nen que per 
patiment fetal, cursava amb una hemiplegia des de 
naixement. Aquest nen tenia una diferència notable 
entre la mà afectada i la mà sana respecte al de-
senvolupament i la seva utilització. Els primers dies 
s’amagava la mà i no la utilitzava per a res. Era com 
si aquella mà no existís. Amb el tractament realit-
zat, tant a nivell de teràpia física com educatiu, va 
millorar la funcionalitat i el nen era més conscient 
d’aquella part del cos. Vàrem poder apreciar que la 
utilitzava més en el seu dia a dia. En aquest cas vam 
poder coordinar una atenció basada en la rehabili-
tació per millorar les seves condicions alterades de 
salut, amb una atenció basada en la capacitació au-
tònoma per al desenvolupament amb la finalitat de 
ser més autosuficient.

P: Un altre aspecte vist al curs és el tema dels perfils 
de cooperant. N’has pogut veure diferents tipus allà? 

R: A part de nosaltres, els voluntaris, a l’escola hi havia 
un cooperant professional, la resta era personal local.

P: Per què recomanaries, doncs, als fisioterapeutes 
que vulguin conèixer les possibilitats de la Fisioterà-
pia en el món de la cooperació internacional, el curs 
en línia del CFC?

R: Perquè és un curs molt interessant, ben estruc-
turat, flexible i innovador que ens inicia en el món 
de la cooperació internacional des del punt de vista 
de la nostra professió, la Fisioteràpia. En el curs hi 
trobarem tot un seguit de conceptes i realitzarem 
una sèrie de reflexions que seran molt útils a l’hora 
d’abordar la feina al terreny.

Conclusió de la memòria del projecte
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oci i cultura

Museu de la Vida Rural

L’any 1988, Lluís Carulla va transformar l’antiga casa 
pairal de la família Carulla en el Museu de la Vida Rural 
(MVR) a l’Espluga de Francolí. Durant més de vint anys, 
el MVR ha contribuït a recollir, preservar i difondre un 
llegat cultural que ens ajuda a entendre i valorar el pre-
sent i a millorar el futur. El MVR depèn de la Fundació 
Lluís Carulla, que n’és la seva promotora i gestora. La 
Fundació Lluís Carulla va néixer el 1973 i treballa per 
promoure la llengua, la cultura i els valors que confi-
guren la societat catalana, amb la voluntat d’enfortir el 
sentit de pertinença.

El 2006, i en consonància amb l’evolució de la museo-
grafia i de les tècniques expositives del segle XXI, la Fun-
dació Lluís Carulla va decidir invertir 6 milions d’euros 
en renovar el Museu doblant-ne l’espai expositiu amb la 
remodelació de les antigues sales i la construcció d’un 
nou edifici. El nou projecte ha estat liderat pel prestigiós 
arquitecte Dani Freixes, Premi Nacional de Disseny del 
Ministeri de Cultura.

D’aquesta manera, el Museu amplia l’espai i renova 
el discurs incorporant els llenguatges museogràfics 
d’avui. La proposta ha estat inspirada en museus te-
màtics de tot el món, i juga amb una escenografia evo-
cadora i fidel per treure profit dels mitjans audiovisuals, 

sistemes interactius, sons i olors, convertint-se així en 
un dels museus més moderns del país.

El Nou Museu va obrir al públic el passat mes d’octubre 
i s’estima que superarà les 20.000 visites anuals, un 
20% més que fins ara. Comptarà amb diferents tallers 
per als visitants i s’han previst 4 itineraris pedagògics 
per a infants.

Els valors del museu

El Museu demostra la importància que tenen la Matè-
ria, el Temps i l’Esforç com a valors per fer un món 
més sostenible.

La Matèria no és infinita, és limitada i s’ha de transfor-
mar. El món material és físic i tangible, per això el MVR 
no és un museu virtual. El MVR pretén que el visitant 
s’apropi a aquest món material, que el pugui tocar i que 
conegui el valor i la utilitat de les peces exposades.

El Temps es pot administrar però no és pot inventar. La 
Natura té el seu propi temps. El MVR fa referència al 
valor del Temps mitjançant dites que introdueixen con-
ceptes com l’estalvi o la paciència.
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I l’Esforç és indispensable per a assegurar un domini 
responsable sobre el món. El MVR reflecteix la trans-
formació que va patir el camp després de la Revolució 
Industrial, així com les conseqüències que comporten 
en el territori els canvis en la forma de vida i de treball. 
L’energia ha canviat. Per exemple, on hi havia un cavall 
ara trobem un tractor.

El Museu facilita l’anàlisi, preservació i transmissió de 
tots aquests valors, per poder-los integrar a la vida quo-
tidiana i social.

El Nou Museu

El Nou Museu consta de dos edificis, l’Edifici Antic i 
l’Edifici Nou. Aquesta ampliació fa que el Nou Museu 
passi a ocupar 2.900 metres quadrats, més del doble del 
que ocupava abans.

El que fa un canvi més radical és el discurs. S’evoluciona 
d’explicacions escrites a la preponderància dels audio-
visuals, complementada per plafons explicatius a cada 
vitrina. Més enllà d’un conjunt de peces ordenades, el 
Museu pretén que les peces expliquin una història, la 
història de la ruralia a Catalunya.

Entre els nous recursos museogràfics que donaran un cai-
re més dinàmic a les exposicions permanents hi trobem:

•	 La il·luminació: per jerarquitzar els recorre-
guts, valorar les peces i crear escenes de con-
text convincents.

•	 Els mitjans audiovisuals: entre 20-25 punts 
d’imatges audiovisuals completament nous que 
faran que les explicacions siguin més didàctiques.

•	 El so: per poder disposar del testimoni oral de la 
gent que encara té a la memòria coneixements 
fonamentals de la cultura rural.

•	 Els sistemes interactius: per disposar de més in-
formació amb l’opció de recerques en bases de 
dades per entendre com es feien servir les eines.

•	 Les olors: algunes escenografies emeten olors 
per recordar una característica rellevant del món 
rural com el cuir, el ferro o el gra.

En definitiva, el Nou Museu està dissenyat per fer un re-
corregut suggerent i emocionant, amb una escenografia 
evocadora i fidel, introduint el grafisme i la fotografia 
com a eina fonamental.

Els edificis

Dins del pla de renovació del Museu de la Vida Rural el 
canvi més important ha estat, sens dubte, la construcció 
d’un nou edifici que dobla l’espai expositiu del Museu. 
Així doncs, el Museu compta ara amb dos edificis de 

concepció i disseny molt diferents, però que es comple-
menten a la perfecció per formar un sol Museu.

L’edifici antic

Casa pairal de la família Carulla des del segle XVII, 
l’Edifici Antic va ser restaurat i remodelat interior-
ment durant els anys 80 per albergar les peces del 
Museu de la Vida Rural, que es va inaugurar l’any 
1988. De cara a la reinauguració del Museu l’edifici ha 
sofert petites modificacions en la disposició d’algunes 
vitrines i ha estat adaptat per a la instal·lació de les 
més modernes tecnologies.

L’edifici nou

Es tracta d’un edifici singular dins el seu context, de 
factura i disseny moderns, pensat per aprofitar el major 
nombre possible d’hores la llum natural. La seva estruc-
tura externa, en forma d’escala, respon a aquesta volun-
tat, doncs els sostres de cada graó són claraboies que 
permeten l’entrada de llum solar. Gràcies a això l’edifici 
ha pogut renunciar, excepte en la zona d’oficines i en 
l’entrada, on trobem un gran finestral que fa d’aparador, 
a les finestres. D’aquesta manera les parets es poden 
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dedicar en la seva totalitat a l’exposició de les peces 
desitjades sense interrupcions físiques.

L’Edifici Nou simula un contenidor, un annex de 
l’Edifici Antic que alberga els continguts sobre la 
transformació que el camp ha viscut des de la intro-
ducció de la industrialització fins als nostres dies. 
La façana, per contra, homenatja el vocabulari pro-
pi del món rural. Mots que es van perdent, paraules 
que fan referència a oficis i eines que ja no coneixem, 
que hem oblidat o que no sabem per a què serveixen. 
En la seva voluntat per respectar i aprofitar el ma-
jor nombre de recursos mediambientals possibles, el 
Nou Edifici ha climatitzat les seves sales mitjançant 
l’energia geotèrmica.

Es tracta d’una font d’energia inesgotable, reno-
vable i no contaminant, que aprofita l’energia del 
subsòl per refredar o escalfar, segons convingui, les 
sales de l’edifici.

Recorregut pel museu

El MVR és un recorregut per les eines i estris d’una 
vida passada que s’estructura per àmbits de feines: 
les de l’agricultura, les dels oficis del poble (mossèn, 
mestre, cafeter, pastisser, filadora, apotecari, bar-
ber...) i les domèstiques.

La renovació actual del Museu suposa l’adequació i mo-
dernització del discurs per possibilitar una comprensió 
més eficaç i complerta del món rural. Per aquest motiu, 
s’està treballant perquè les eines ampliïn el seu discurs 
funcional, i els oficis estiguin explicats en el seu context 
i s’apreciï la seva importància en el sistema econòmic i 
de convivència dins la vida rural.

Comencem la visita coneixent com es treballava al camp 
abans de la seva industrialització: la pagesia, els oficis 
tradicionals... i continuem analitzant com la petjada de 
l’home ha transformat el territori i les relacions entre 
els seus habitants al llarg del temps, explicant les grans 
transformacions del camp al llarg dels darrers 70 anys. 
Després s’analitza la transcendència de la gent que treba-
lla en el món rural: feines que han de permetre preservar 
la Salut de la Terra, treballant amb respecte i cura, pro-
porcionant els aliments d’una manera sana i sostenible.

Per entendre el present es visita un espai, que 
s’actualitzarà periòdicament, on es parla de les bones 
pràctiques que avui en dia es coneixen i que són les lla-
vors del nostre futur.

Després d’un epíleg on es fa una mirada general a les 
dades globals del Món Rural, ens acomiadem del recor-
regut passant per un espai de reflexió i animació al vol-
tant de la metàfora de les sembres, els adobs, el rec i les 
seves conseqüències.

Museu de la Vida Rural (MRV)

Canós, 16. L'Espluga de Francolí (43440)  
Tarragona.

Tel.977 87 05 76 - Fax 977 87 04 30 -  
www.museuvidarural.cat

Agraïments: 

•	 Jordi Puig: Cap de Comunicació del MVR 

•	 Jordi Vidal: Fotografies
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En primer lloc m'agradaria fer un agraïment al Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya i a la seva Junta de Go-
vern per interessar-se per la publicació del meu segon 
llibre ”Más amor y menos ibuprofeno” i deixar-me ex-
pressar el què m’ha suposat escriure’l.

Són moltes les motivacions que em varen portar a es-
criure, però principalment es podrien resumir en poder 
deixar part de la feina feta per escrit als qui més ho ne-
cessiten: els pacients. I també per a aquells professio-
nals que els pugui ser d’ajuda la meva manera particular 
de viure la professió. 

Estic molt orgullós de la nostra professió i de poder difon-
dre el què fem i en molts del àmbits on podem desenvolu-
par-nos. La població, en general, està mancada d'aquesta 
informació. En aquest últim títol "Más amor y menos ibu-
profeno", molt centrat en el mal de cap, recomano a la 
gent visitar els fisioterapeutes i els osteòpates per poder 
donar un enfocament diferent i coherent a aquest símp-
toma tan freqüent i que, en un percentatge ben alt, s’està 
tractant  exclusivament amb medicaments. 

Els sentiments i les emocions són experimentades dia a 
dia a les nostres consultes, molts dels meus alumnes, al 
llarg de la meva experiència com a docent en Fisioterà-
pia, em confirmen que cada cop més el pacient necessi-
ta les nostres mans, però també el nostre consol, suport 
moral i per què no, el nostre amor.

Les nostres mans poden ajudar a molta gent que pateix 
mal de cap i que en molts casos són cervicogènics. Sem-
pre costa donar un enfocament als llibres depenent de 
a qui van dirigits, però tant en "El dolor de espalda y las 
emociones", del que ja s’ha publicat la cinquena edició, 
com aquest segon títol "Mas amor y menos ibuprofeno"  
tant qui ho pateix com els que ens ocupem de millorar-
lo podem trobar suggeriments de treball i la manera 
d’enfocar el tractament vinculat a la nostra professió.

Després de vint-i-quatre anys de feina com a fisiotera-
peuta i vint-i-un anys com a osteòpata no em dóna dret 
a donar bases de res, ja que quan més estudies més 
te n’adones que en la nostra professió mai es deixa 
d’aprendre, però l’experiència amb mil·lers de pacients 
durant aquest temps, em vàrem encoratjar a poder aju-
dar i transmetre la meva visió personal, i no per això mi-
llor, sobre les dues malalties que més despesa sanitària 
generen al món. Aquest està sent el tema de la meva 
tesi doctoral, que desitjo estigui acabada durant aquest 
mateix any. Intento demostrar que més presència de 

fisioterapeutes i osteòpates com a professionals de la 
salut en Atenció Primària podrien estalviar molts diners 
a la Seguretat Social.

Escriure per a mi ha estat un plaer que m’ha portat sa-
crifici de temps i esforç, però que ha compensat la gran 
quantitat d’agraïments de companys de professió, amics 
i especialment de lectors d'arreu que sense conèixer 
més escriuen coses com: "El seu llibre ha canviat la 
meva vida".  Això és motiu suficient per seguir engrescat 
en aquesta aventura d’escriure. 

Estimo la meva professió, estimo la Fisioteràpia i 
l’osteopatia. Estimem-nos més entre nosaltres i potser 
el món canviarà i, si no, que la nostra veu o els nostres 
llibres ho deixin escrit.

David Ponce
Col. 2137

LLIBRES

Más amor i menos ibuprofeno
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