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Ajuda'ns a millorar!
Ens interessa la teva opinió. Per aquest motiu posem al teu abast diverses vies perquè puguis exposar quei-
xes, agraïments, suggeriments o comentar aquelles qüestions que t'amoïnen entorn de la professió:

•	 Bústia Opina a www.fisioterapeutes.cat/opina
•	 Via directa amb la Junta, segon dilluns de cada mes, de 17.00 h a 19.00 h (demana hora a 

juntadegovern@fisioterapeutes.cat)
•	 Qualsevol mitjà de comunicació existent (correu electrònic, fax, carta postal, etc.)
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Les TIC i la Fisioteràpia

«Learning is a way of 
understanding and responding 
to technological change»

Learning for the 21st Century 
(FRYER, 1997)

Els darrers anys, el món de la Fisioterà-
pia va entrant, de mica en mica, en la 
necessitat de combinar l’aprenentatge 
clàssic presencial amb el creixent i 
gairebé rutinari ús -per part dels seus 
professionals- de les noves tecnologies 
de la informació i la comunicació com a 
medi d’expressió del sentiment perso-
nal més espontani fins a la interacció 
lliure per compartir o debatre opinions 
i coneixements els uns amb els altres.

Dins d’aquest marc lliure d’interrelació 
es fa necessari preguntar-se quin paper 
podria jugar la formació en línia en el 
progrés i dinamització de la Fisioteràpia 
entre els seus professionals i com a pla-
taforma de divulgació de les seves tas-
ques entre la societat en general.

Per respondre aquesta pregunta caldria 
recordar que qualsevol entorn que apro-
fundeixi en la relació humana, redueixi 
en temps el viatge de la informació i es 
mantingui al dia sense perdre la finalitat 
de la seva utilització, serà un medi idoni 
per a una professió inquieta, carrega-
da de projectes i rellevància clínica per 
preservar la societat del benestar com 
a ciència i professió de la salut que és.

El Campus Virtual del CFC es crea 
per donar resposta a inquietuds del 
col·lectiu professional, per contribuir 
a l’adaptació del CFC a les TIC i amb la 
finalitat de ser un espai dinàmic de cons-
trucció d’intel·ligència col·lectiva i crei-
xement professional de tots i per a tots.

La nostra professió està carregada 
d’iniciatives, idees noves, ganes de créi-
xer, vocació de servei i moltes altres 
coses positives que fan interessant la 
necessitat de posada en comú i de debat 
del coneixement entre dinàmiques de 
treball i inèrcies eficaces totes elles, però 
mancades d’evidència disponible, a vega-
des. Per saber el què funciona i per què 
funciona més enllà de la font de conei-

xement, cal compartir l’experiència per 
sacsejar la certesa absoluta i trobar la 
indicació més específica i clara en el rao-
nament clínic i el grau d’expertesa. I tot 
això, es pot traslladar al terreny virtual?

Aquesta és la pregunta que intentarem 
resoldre dins del Tema del mes, i ho fa-
rem combinant els autors de referència 
amb les opinions del nostres alumnes i 
companys de professió que, amb la seva 
experiència i participació, no han fet 
d’alumnes sinó de constructors actius 
d’aprenentatge col·laboratiu.

Rafel Donat
Vocal de la Junta i  

coordinador de l’Àrea Social i  
del Campus Virtual del CFC
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nosaltres   El tema del mes

Què és l’e-learning?

Si traduïm literalment l’expressió anglesa e-learning, 
és a dir “electronic learning”, significa, “aprenentatge 
electrònic”. La definició, dins de l’àmbit educatiu però, 
refereix més a un aprenentatge que es realitza amb les 
noves tecnologies o tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC). Per aquest motiu, molts autors són 
partidaris d’una altra terminologia per parlar d’aquest 
concepte, com ara: «aprenentatge virtual», «formació 
virtual», «tele-learning» o «aprenentatge flexible» (Co-
llis i Moonen, 2001). Tanmateix, el terme e-learning és 
el més estès internacionalment i així ho hauríem de re-
cordar.

Per què és interessant parlar de l’e-learning?

Ja Hemmington al 1999 -dos anys abans- esmentava 
la necessitat d’incorporar solucions per a la continuïtat 
del desenvolupament professional. Buscava influir, així, 
en el currículum educatiu dels futurs professionals per 
millorar la seva adaptabilitat als temps canviants de la 
nostra societat. Alguns autors com ara Katherine Sinitsa 

(Sinitsa, 2000) traduirien aquesta idea amb la denomina-
ció anglesa life long learning (LLL), l’anomenat “apre-
nentatge al llarg de tota la vida”, que resumeix la idea 
d’aquest aprenentatge continuat mitjançant les noves 
tecnologies. 

Quina és la situació actual?

Després d’aproximadament una dècada, la formació 
virtual no ha deixat de ser un espai on s’ha mantingut, 
des dels inicis, la característica de fomentar i mante-
nir l’aprenentatge individual per sobre del col·laboratiu. 
Aquest és un aspecte que, en l’actual situació de crisi i 
d’aïllament social, cau en contradicció amb la necessitat 
d’establir xarxes cooperatives del coneixement aprofi-
tant les TIC i  que juntes puguin mantenir i donar suport 
a totes les necessitats d’aprenentatge poblacional. 

El paradigma de l’e-learning, més enllà d’evitar les 
barreres espai-temps segons Talavera, Álvarez, Mon-
delo i Terrés (2001) hauria d’oferir nous recursos per 
a l’aprenentatge i les activitats d’entrenament neces-
sàries per a cada finalitat social. 

Què és  
l’e-learning?

Noticiari de Fisioteràpia04



nosaltres   El tema del mes

“Si tens ordinador i l’uti-
litzes per comunicar-te, 
per què no per apendre?”

Anna Gil

La formació en línia té el repte, doncs, de no ser tan 
sols un repositori de documents sinó una via per en-
dinsar-se en el coneixement de les tres condicions 
de l’aprenentatge individual continuat, establerts per 
Forcheri et al. (2000) i Talavera et al. (2001), no com a 
finalitat sinó com a mitjà per tal d’establir una interac-
ció grupal:

•	 La percepció de la necessitat.

•	 La identificació d’un objectiu que satisfaci la ne-
cessitat.

•	 La identificació d’una estratègia que permeti acon-
seguir aquest objectiu.

“Estic tan sorpresa com 
motivada per seguir apre-
nent amb les TIC. Abans 
d’aquesta experiència te-
nia una altra opinió sobre 
la formació en línia.”

Laura Arévalo

Les institucions, paral·lelament al treball del docent, 
han de tenir clar que un espai de coneixement també 
és un camp de recerca i que la inversió en docència s’ha 
d’entendre com una aposta pel progrés professional i 
que depèn directament de com es construeixi.

“La formació en línia ens 
permet unificar criteris 
entre els professionals 
que venim de diferents 
escoles i àrees formatives 
gràcies als espais de debat 
i intercanvi”.

Genís Aymerich

Per aquest motiu, per facilitar l’aprenentatge individual, 
cal estimular des d’ambdós pols, l’activitat de l’aprenent 
(Sinitsa, 2000), tenir clares les habilitats i les aptituds 
que la persona necessita per arribar a ser un aprenent 
capaç de seguir autoaprenent (King, 2001) i saber les 

competències bàsiques que necessiten els professio-
nals actuals per continuar sent competitius en aquesta 
societat de la informació, en clau de coneixements i ha-
bilitats professionals.

“L’aprenentatge existeix. 
Esperaré noves propostes 
per seguir formant-me 
amb les TIC”

Josep Maria Ferrer

En el disseny del Campus de CFC es va valorar inicial-
ment el model (Wertenbroch et al. 2000) que parteix de 
la idea que la gent aprèn per la combinació de tres di-
mensions: 

Absorció (contin-
gut teòric)

"Fent" (Aprenc 
mentre faig)

Interacció amb els 
altres (companys, 
experts, profes-

sors)

En una avaluació inicial no semblava que aquest sistema 
pogués assolir les tres característiques de l’aprenentatge 
individual si la finalitat havia de ser la intel·ligència 
col·lectiva. D’acord amb Aparici (1999), l'organització 
jeràrquica tan pròpia dels models tradicionals de la 
formació, la verticalitat de la "cadena de comanda-
ment", semblava trontollar davant l'horitzontalitat de 
l'aprenentatge. El sistema d’instrucció, per tant, s’hauria 
de dissenyar en relació amb aquesta finalitat. La forma-
ció s'hauria de convertir en un procés col·laboratiu entre 
professors i estudiants en què tots dos, i particularment 
els últims, assumissin una major responsabilitat indivi-
dual, però també col·lectiva. I, com fer-ho?

Forcheri ens dóna la clau quan afegeix un factor més 
en el sistema d’aprenentatge: el “factor motivacional”, 
un factor extremadament important en la Fisioteràpia, 
sobretot si considerem que en d’altres sectors profes-
sionals, com a éssers humans, ben poca gent té una 
capacitat innata per a l’aprenentatge individual i sí una 
predisposició a la interacció social. Al costat de la mo-
tivació s’hi afegeixen dos aspectes més: la capacitat de 
solucionar problemes: ”sigui observant, imitant, gene-
ralitzant, descobrint, cometent errors, corregint, ana-
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nosaltres   El tema del mes

litzant, resumint, modelant, comparant, classificant, 
etc.”, i les habilitats conductuals de l’individu, en què 
s’inclou:”la flexibilitat, l’adaptabilitat i la autorregula-
ció”, tan important en la nostra professió i el nostre mo-
del biopsicosocial d’atenció a l’usuari i les alteracions 
del seu estat de salut. 

Habilitats conductuals 
de l'individu

Capacitat de solucio-
nar problemes

Motivacional

Interacció amb  
els altres

Absorció (contingut 
teòric)

"Fent" (Aprenc  
mentre faig)

La nostra proposta

1. L’ús de la interacció social

“La formació és dinàmica, 
flexible i atractiva perquè 
aprens no només amb el 
teu treball sinó també amb 
el dels teus companys” 

Maria Àvila

Harasimja, al 1989, exposava els riscos del model 
d’orientació professional basat en la comunicació de 
masses “de un a molts”: “Quan la instrucció és exposi-
tiva i l’aprenentatge per recepció, el resultat és un aug-
ment de la passivitat dels altres i de la independència, 

en comptes de la interdependència amb els altres” apli-
cable tant a nivell docent com sanitari. 

L'estudi en solitari evidencia, doncs, la seva insuficiència 
per oferir continguts educatius que, d'una banda, incor-
porin elements d'actualització amb sentit d'oportunitat 
i, per l'altra, que tinguin la possibilitat de ser adaptats 
i articular-se amb les necessitats concretes dels desti-
nataris i de les comunitats on aquells es desenvolupen.

“M’he sentit partícip del 
projecte, no tan sols una 
estudiant. Us ho recomano”

Coral López

2. La flexibilitat

Pensant en la necessitat de construcció col·lectiva del 
coneixement, sembla adient que tots els professionals 
que hi participin estiguin en actiu o que el fet d’estar en 
actiu sigui temporal o indefinit, no sigui un obstacle per 
participar en aquests tipus de formació. Per aquest mo-
tiu, en matèria d’integració de tecnologies en la formació 
virtual, és convenient considerar la lògica de combinar 
clínica i docència:“a més de” en comptes de “en lloc de” 
(Tancredi, 2007).

“Necessitava continuar 
aprenent i que la formació 
s’adaptés al temps que tinc 
per apendre. Fantàstic”

Irene Martínez

La flexibilitat però, no l’hem de concebre tan sols en el 
factor temps sinó en la variabilitat de com i a través de 
com comunicar-se amb el material i amb els diferents 
integrants del procés formatiu. 

Noticiari de Fisioteràpia06
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“Crec que, des de la distàn-
cia, he pogut aprendre molt 
més del que m’esperava, i 
ser alhora molt a prop de 
la resta de companys. Una 
experiència molt positiva i 
que "enganxa".

Yolanda Buendia

Es demostra que l’aprenent, a través de l’adaptabilitat 
a les seves diferents necessitats, amb marcs d’ajuda 
de diferents mitjans media (correu electrònic, fòrum, 
wiki, glossari, tutorials, videoconferència...) interac-
tuarà més i millor en el procés d’aprenentatge (Van der 
Brande, 1993).

3. Construcció col·laborativa. De la Necessitat a 
l’Oportunitat

A nivell de síntesi, podríem dir que l’èxit de qualsevol 
format e-learning passa per una organització orientada 
per objectius finits i avaluables en el temps.

INTERACCIÓ 
SOCIAL FLEXIBILITAT

FORMACIÓ 
PROPERA,  

ACTIVA I SENSE  
DISTÀNCIA

Cal que les TIC estiguin, també, integrades en un context 
i amb una visió crítica i participativa que aporti millores 
professionals aprofitant els seus avantatges en la con-
fecció audiovisual i la seva interacció vers la distància, 
essent accessible a tothom. El canvi de les dinàmiques 
socials també es condiciona amb el mitjà en què es 
transmet la informació, la formació i la gestió del conei-
xement (Tancredi, 2009).

Des del CFC estem apostant per una formació inclusi-
va, equitativa i solidària que s’ajusti al nou paradigma 

de construcció col·lectiva i dinamització horitzontal del 
coneixement.

“Remarcaria les apor-
tacions dels companys 
del curs a cadascun dels 
fòrums i debats. Estic 
segur que llegir les seves 
exposicions ens ha permès 
una reflexió més producti-
va per part de tots”.

Xavier Verticat

Conclusions 

L’e-learning ja és un dels sistemes d’aprenentatge més 
estesos en el món de la formació superior i continuada. 
El canvi dels sectors fa que la formació en línia, con-
siderada “a distància” es pugui convertir en “formació 
sense distància” per permetre la participació de tots en 
un mateix espai, independentment del factor temps i del 
factor geogràfic.

“Estic contenta. El que he 
après em permet obrir-me 
més portes com a fisiote-
rapeuta”

Elia Navarro

L’e-learning està impulsant el sector de la formació 
continuada de manera professional, oferint la possibili-
tat que els fisioterapeutes dels diferents sectors, apre-
nent a utilitzar aquestes noves tecnologies, aprenguin 
uns dels altres i es reciclin amb una rapidesa i facilitat 
més gran per aconseguir optimitzar el seu treball i ser 
més competitius en el mercat laboral.

Les professions més progressistes són sempre aquelles 
que més naveguen i més navegants tenen en el món del 
coneixement i la ciència, fent un treball d’equip. Les TIC i 
la Fisioteràpia són dues joves ambicioses condemnades 
a entendre’s i fer camí des de l’eficàcia cap a l’evidència. 
Participa-hi.

Rafel Donat Roca 

Les professions més progressistes són sempre aquelles que més naveguen i més nave-
gants tenen en el món del coneixement i la ciència. 

Les TIC i la Fisioteràpia són dues joves ambicioses condemnades a entendre’s. 

Ajuda’ns a créixer, fem junts el camí.
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El passat 1 de desembre es va realitzar, a la seu de Bar-
celona del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, la 
1a Matinal d’Acupuntura organitzada per la Comissió 
d’Acupuntura del CFC. 

L’acte va ser tot un èxit tant per l’assistència de 
col·legiats com pel nivell de les ponències, que van des-
envolupar 3 tècniques i abordatges diferents i repre-
sentatius de l’acupuntura. La primera xerrada va ser a 
càrrec del Sr. Tomàs Tegiacchi, coordinador de la Co-
missió d’Acupuntura, que va introduir la craniopuntura 
del Dr. Yamamoto en les seves bases de conceptualitza-
ció de la tècnica. Seguidament, el Sr. Josep Maria Char-
les, membre de la Comissió d’Acupuntura, va abordar el 
tractament de l’ATM amb acupuntura amb tots els diag-
nòstics i tractaments possibles. Finalment, el Sr. Felip 
Caudet va exposar la moxibustió japonesa en les seves 
bases, preparacions i possibilitats terapèutiques.

La inauguració de l’acte va ser a càrrec de la Sra. Núria 
Coral, membre de la Junta de Govern del Col·legi i res-
ponsable de les teràpies alternatives, que va insistir en la 
importància de crear lligams i intercanvis d’informació i 
experiències entre els fisioterapeutes.

El Sr. Josep Maria Charles va esmentar els diferents te-
mes que la Comissió d’Acupuntura ha desenvolupat du-
rant aquest últim any i va demanar la participació dels 
acupuntors en el treball actiu de la Comissió.

La cloenda de la Matinal va ser a càrrec del Sr. Tomàs 
Tegiacchi que va posar èmfasi en la importància del Re-
gistre de fisioterapeutes acupuntors per la capacitat de 
donar suport al fisioterapeuta i va instar a tots els assis-
tents a participar en d’altres matinals vist l’èxit obtingut 
en aquesta primera.

1a Matinal d’Acupuntura al CFC

Conscients de la importància que té l’esport per a la 
salut de les persones i per ajudar a potenciar l'esport 
femení i fer-lo visible perquè socialment sigui acceptat i 
valorat com es mereix, el Col·legi va col·laborar, el pas-

sat 10 de març, en la 1a Jornada de l’Esport Femení, una 
iniciativa organitzada conjuntament per l’Ajuntament de 
Girona, la Diputació de Girona, la Generalitat de Cata-
lunya i el Club Bàsquet Quart, amb l’objectiu de fomen-
tar i dinamitzar l’esport femení.

A la festa, que va tenir lloc a la ciutat de Girona, s’hi 
van poder veure exhibicions, tornejos, entrenaments 
per iniciar-se en diferents disciplines, xerrades, visites 
d’esportistes d’elit, cursos de formació i molt més. Tot 
amb la finalitat de donar una empenta a l’esport feme-
ní, transmetent valors i mitigant les discriminacions i 
les desigualtats.

El CFC col·labora amb la 1a Jornada de l’Esport Femení
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Vendajes neuromusculares de calidad y mucho mas en www.msm-sporttapes.com

- Su especialista de vendajes neuromusculares 
de calidad y mucho mas para � sioterapeutas 

CT pro, rodillera, tobillera, 
muñequera con gel frío
Para el tratamiento de lesiones 
deportivas, de afecciones 
reumatológicas y post-operatorios

Nasara y Kintex
2 opciones de calidad

„Nuestro producto estrella, 
calidad superior en 8 colores por 
solo 7,90 € desde el primer rollo!

Disponible en 8 modelos diferentes: 
muñeca, rodilla, codo, tobillo, 
espalda, pierna, muslo y hombros

„Nuestro producto estrella, 
calidad superior en 8 colores por 

Tape Original Alemania 
El primer vendaje neuromuscular de 
calidad con un precio inmejorable!

Sólo 

7,90 € 
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El passat 1 de març, el nou Grup de Recerca en Fisioterà-
pia (GreFis) de la Facultat de Ciències de la Salut Blan-
querna (FCSB) va organitzar la Jornada de Recerca en 
Fisioteràpia. 

El nostre Col·legi hi va estar present gràcies a la par-
ticipació del Sr. Ramon Aiguadé, tresorer del CFC que, 
juntament amb el Dr. Màrius Duran, degà de la FCSB, va 
realitzar la cloenda de l’acte.

Va ser una jornada molt interessant sobre Fisioteràpia i 
recerca, en la qual s’hi van presentar diverses ponències 
de doctors en Fisioteràpia. La ponència inaugural, Fisio-
teràpia: la manca d’evidència no significa falta d’eficàcia, 
va ser a càrrec del Dr. Urrutia, metge i investigador del 
centre Cochrane Iberoamericà. 

Durant la cloenda de l’acte, el Sr. Aiguadé va voler des-
tacar el caràcter innovador d’aquestes jornades atès el 
seu caire científic, l’esperit d’innovació i el model propi 
d’ensenyament de Blanquerna, la vocació de recerca que 
sempre ha caracteritzat a aquesta facultat essent la que 

més fisioterapeutes doctors té i el convenciment que la 
col·laboració entre Cochrane i Blanquerna donarà fruits 
molt profitosos tant per a la pròpia facultat com per a la 
professió en general.

El tresorer del CFC, Sr. Ramon Aiguadé, fa la cloenda de la 
Jornada de Recerca en Fisioteràpia de Blanquerna

El Sr. Ramon Aiguadé (a l'esquerra) va realitzar la cloenda de la 
Jornada juntament amb el Dr. Màrius Duran, degà de la FCSB.
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muñequera con gel frío
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calidad superior en 8 colores por 

Tape Original Alemania 
El primer vendaje neuromuscular de 
calidad con un precio inmejorable!

Sólo 

7,90 € 
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El passat 15 de març, el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya va signar un conveni de col·laboració amb el 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad 
de Madrid, l’entitat que agrupa tots els fisioterapeutes 
col·legiats que treballen a la Comunitat de Madrid.

El Sr. Carlos Valiente, degà del Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comunidad de Madrid, i el Sr. Manel 
Domingo, degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalun-
ya, varen rubricar un acord que té per objecte la promo-
ció d’actuacions i projectes que contribueixin a millorar la 
salut de la població, així com impulsar les accions desti-
nades a millorar les condicions de l’exercici professional 
dels fisioterapeutes col·legiats en ambdues corporacions.

D’altra banda les actuacions que són objectes del pre-
sent conveni s’orientaran a aspectes relatius a la pro-
moció de la professió i a la realització de campanyes de 
promoció de la salut. 

El desenvolupament de les actuacions previstes en 
aquest conveni es durà a terme a través de convenis es-
pecífics i el seu seguiment, motiu pel qual es constituirà 

una comissió mixta formada per dos integrants de cada 
entitat, les funcions de la qual serà, entre d’altres, de-
terminar les normes de coordinació, execució i segui-
ment dels projectes i proposar col·laboracions en temes 
científics i tecnològics d’interès comú. 

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

El CFC signa un conveni de col·laboració amb el Colegio Pro-
fesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid

El Sr. Carlos Valiente, degà del CPFCM, i el Sr. Manel Domingo, 
degà del CFC, en el moment de la signatura.
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A finals del 2012, el Grup d’Interès del Penedès del CFC 
va posar en marxa el cicle terap(i)tast, en el qual diferents 
terapeutes ens acosten a la seva realitat professional. 

Es va iniciar el 23 d’octubre amb el primer tast 
d’optometria i teràpia visual, a càrrec de la Sra. Mònica 
Cuadras que, de manera molt pràctica, ens va mostrar 
diferents formes d’observar i/o avaluar les disfuncions 
de la visió i amb la qual vam gaudir d’un taller molt dinà-
mic i amè, utilitzant material desconegut per als fisiote-
rapeutes que vam assistir-hi.

El segon tast va ser el 16 de gener i va estar dedicat a la 
comprensió, a càrrec de la psicòloga, Sra. Laura Rucio, 
que ens va donar eines per saber com enfocar la relació 
terapeuta-pacient i estratègies per com aconseguir em-
patia amb el pacient.

Ara continuarem amb aquest cicle de xerrades amb 
l’odontòleg Sr. Daniel Capitán i la seva conferència “Treball 
en equip en la disfunció temporomandibular: Fisioteràpia 
i odontologia”. A aquest acte, que se celebrarà el proper 1 
de juny a les 09.30 h, li seguirà una visita guiada a les caves 
Vallformosa, motiu pel qual tindrà un cost de 10 euros.

L’objectiu principal d’aquesta tercera conferència és es-
tablir les bases per a un correcte treball en equip entre 
odontòlegs i fisioterapeutes en la prevenció i tractament 
de la disfunció de l’ATM.

S’establirà un protocol de valoració dels factors de risc a 
nivell oclusiu: maloclusions, parafuncions, edentulisme 
present, tractaments dentals previs dels pacients, etc. 

per tal que el fisioterapeuta pugui, d’una manera ràpi-
da i concreta, decidir sobre la necessitat de derivar el 
pacient al seu odontòleg de referència i establir, així, 
un tractament coordinat per ambdós professionals. No-
més l’aplicació de tècniques adequades de Fisioteràpia 
associades a un tractament odontològic específic po-
den afavorir la qualitat de vida i la relació amb l’entorn 
dels nostres pacients per als quals, en alguns casos, la 
presència de la disfunció temporomandibular pot arri-
bar a ser invalidant. 

Recordeu, la cita és el proper el proper 1 de juny a les 
09.30 hores a les caves Vallformosa, c/ La Sala, 45 de 
Vilobí del Penedès.  La xerrada finalitzarà amb una visita 
guiada per les caves i degustació de dos productes amb 
un petit aperitiu, per aquest motiu el preu d’aquesta ac-
tivitat és de 10€.

Us convidem a participar-hi! 

El Grup d’Interès del Penedès del CFC organitza el seu  
tercer terap(i)tast

El passat dimecres 13 de març, va tenir lloc, a la seu 
del Col·legi, la primera reunió trimestral de les seccions 
territorials del 2013, que va comptar amb la presència 
de la Sra. Eva Hernando per la Secció de Tarragona, la 
Sra. Núria Iglesias per la Secció de Lleida i la Sra. Alba 
Resplandis per la Secció de Girona. 

A la trobada hi van assistir també el degà del Col·legi, Sr. 
Manel Domingo; el secretari, Sr. Gabriel Liesa; el tre-
sorer, Sr. Ramon Aiguadé; la vicesecretària, Sra. Marta 
Romera, i la coordinadora de les Seccions del Col·legi, 
Sra. Silvia Quiñonero. 

Dins dels temes a tractar en l’ordre del dia, les tres 
seccions van estar d’acord i van aprovar el procedi-
ment d’autogestió econòmica proposat per la Junta 
de Govern, que atorga a les seccions la capacitat de 

decidir l’administració del pressu-
post adjudicat amb 

l’objectiu de fer-
les més partícips 
de les decisions 
que es prenen i 
amb la voluntat que 

puguin sentir-se més 
autònomes.

D’altra banda la Secció de Girona 
i Lleida van compartir l’èxit de les seves 

darreres reunions anuals dirigides als fi-
sioterapeutes del territori i lligades a una con-

ferència de gran interès per part dels fisioterapeutes 
assistents. Tarragona va celebrarà la seva el dissabte 
13 d’abril de 2013.

Reunió trimestral de les seccions territorials del Col·legi
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A partir d'ara, aquelles empreses o particulars que vul-
guin inserir ofertes formatives dins del web del Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya, ho hauran de fer mi-
tjançant un nou formulari en línia que podran trobar a  
www.fisioterapeutes.cat/formacio/sol_licitud/

Us recordem que només s’acceptaran activitats adreçades 
a fisioterapeutes en el marc de les seves competències i 
que el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, després 
de la revisió del contingut de les activitats, es reserva el 
dret a refusar qualsevol activitat quan el seu contingut en-
tri en conflicte amb les línies estratègiques del Col·legi. 

En el cas que el contingut de la formació sigui correcta, 
el CFC publicarà els cursos al seu web en un termini de 
15 dies i, en cap cas, es fa responsable de la confirmació 
de les dades facilitades si aquestes no són correctes. 

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb el 
Departament de Formació per correu electrònic a  
formacio@fisioterapeutes.cat o bé per telèfon al 
932075029 (ext. 1).

Canvi en la gestió de l’Agenda formativa del web del CFC

El passat divendres 15 de març, la Casa del Llibre de la 
Rambla Catalunya de Barcelona va acollir la presentació 
del nou llibre del nostre company Lluís Puig, “Tu també 
pots” (Viena Edicions), publicat juntament amb el perio-
dista esportiu Jordi Sanuy.

El llibre descobreix la fórmula de l’èxit dels millors es-
portistes catalans del moment i revela, en entrevistes 
personals, els detalls que no solen tractar en les rodes 
de premsa: quines són les claus del bon rendiment, fins a 
quin punt hi influeixen l’alimentació i el descans, què fan 
per prevenir lesions, com potencien les seves capacitats 
innates i com treballen per superar els propis límits...

La presentació del llibre va ser conduïda pel periodis-
ta David Bernabeu, i va comptar amb la presència de 
moltes cares conegudes tant del món de l’esport, la Fi-
sioteràpia, el periodisme com del món de la cultura de 
casa nostra. 

Tant el Sr. Puig com el Sr. Sanuy van explicar d’una ma-
nera amena i divertida com va néixer el llibre, què rela-
ta, quina finalitat té, a qui va dirigit i què els ha aportat el 
seu procés de creació.

La cloenda de l'acte va ser a càrrec del Sr. Carles Tor-
recilla, doctor en Màrqueting, professor d'ESADE, i 
col·laborador de Els Matins de TV3, El Hormiguero i 
de RAC 1, que va voler subratllar la importància que 
tenen els valors que caracteritzen l’esport (sacrifi-
ci, constància, humilitat...) per excel·lir més enllà de 
l’àmbit esportiu. 

El CFC assisteix a la presentació del tercer llibre del nostre 
company Lluís Puig, “Tu també pots”

El Sr. Lluís Puig signant un exemplar del llibre durant l'acte  
de presentació.
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El passat 24 de febrer va entrar en vigor el Reial Decret 
Llei 4/2013, de 22 de febrer, en el qual s'introdueixen 
noves mesures de suport a l'emprenedor incentivant 
l'autoocupació i les iniciatives empresarials per reduir 
la desocupació entre els joves. 

Les mesures més destacades que contempla aquesta 
Llei per fomentar la contractació i l'autoocupació, es po-
den dividir en dos grups:

•	 Mesures per  fomentar l'emprenedoria i el treball 
per compte propi de menors de 30 anys (dirigit a 
autònoms): s'estableixen quotes inicials reduïdes, 
comptabilització de la prestació per desocupació 
amb l'inici d'activitat per compte propi i s'amplien 
les possibilitats per a la desocupació.

•	 Mesures per estimular la contractació de joves (dirigit 
a empreses): entre altres es destaquen els incentius 
a la contractació a temps parcial vinculada a forma-
ció, contractació indefinida de joves per microempre-
ses o autònoms i la contractació en pràctiques.

Per poder obtenir més informació sobre aquests in-
centius i sobre els requisits que s'han de complir per 
poder ser-ne beneficiari, aneu a www.fisioterapeutes.
cat/comunicacio/pdf/assessors/novetats_legislatives_ 
febrer2013.pdf.

En el cas que vulgueu concertar visita amb l’assessor la-
boral, cal contactar amb el Col·legi per correu electrònic 
laboral@fisioterapeutes.cat, per telèfon 93 207 50 29 o visi-
tar el següent enllaç www.fisioterapeutes.cat/assessors/.

Noves mesures de suport per reduir la desocupació entre 
els joves

D’acord amb la definició que en fa la Generalitat de Ca-
talunya al seu portal Canal Salut (http://goo.gl/clfDS), 
el consentiment informat “és la conformitat lliure, vo-
luntària i conscient d’un pacient, manifestada en el ple 
ús de les seves facultats després de rebre la informació 
adequada, perquè tingui lloc una actuació que afecta la 
seva salut.

Els requisits bàsics del consentiment informat són 
la llibertat, la competència i la informació suficient. 
Per tant, s’ha d’entendre com un fruit de la relació 
clínica, sempre basada en els dos pilars fonamen-
tals i insubstituïbles com són la confiança i el procés 
d’informació, més o menys complex. Hauria d’afavorir 
la comprensió del procediment proposat, dir en què 
consisteix, les alternatives possibles, l’oportunitat i 
els resultats esperats (amb beneficis, seqüeles i ris-
cos), per tal d’arribar a una decisió, ja sigui de tria, 
d’acceptació o de rebuig”.

El CFC, us informa que per tal d’ajudar-vos a garantir 
el compliment de l’obligació d’informar que tenim els 
fisioterapeutes en algunes actuacions pròpies de la nos-
tra professió i de no tractar cap pacient sense la seva 
autorització prèvia, ha elaborat els següents consenti-
ments informats, que podeu trobar al web del Col·legi:

•	 Punció seca (http://www.fisioterapeutes.cat/ 
comissions/nme/documents/doc/consentiment_
sdm.pdf)

•	 Acupuntura (http://www.fisioterapeutes.cat/ 
comissions/acupuntura/documents)

•	 Tractament i exploració intracavitària (http://www.
fisioterapeutes.cat/comissions/obugi/documents)

•	 Contencions físiques (http://www.fisioterapeutes. 
cat/comissions/geriatria/documents/doc/ 
consentiment_informat_contencions_2012.pdf)

•	 Rebuig al tractament (http://www.fisioterapeutes.
cat/serveis/proteccio_dades/documents)

Els consentiments informats preceptius en tractaments  
de Fisioteràpia
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El passat 13 de desembre, la Comissió d’Acupuntura del 
Col·legi de Fisioterapeutes va organitzar, a la seu de la 
Secció Territorial de Lleida, una xerrada d’acupuntura 
realitzada pel nostre company Tomàs Tegiacchi, fi-
sioterapeuta acupuntor i coordinador de la Comissió 
d’Acupuntura del CFC.

L'acupuntura és una tècnica molt útil per als diferents 
professionals sanitaris, que permet ampliar el coneixe-
ment de la fisiologia, la patologia i de la terapèutica, millo-
rant la intervenció del professional en la salut del pacient. 

A la conferència vam poder aprendre les bases d’aquesta 
tècnica que, dia a dia, veu augmentada la seva deman-
da per part de la societat i vam poder aprofundir, de 
manera científica, en els beneficis i avantatges que pot 
aportar al pacient i al professional sanitari en la seva 
pràctica diària.

Carol Naudí
Secció Territorial de Lleida

Conferència a Lleida sobre l’acupuntura en el món sanitari

El Sr. Tomàs Tegiacchi, fisioterapeuta acupuntor i coordinador de la Comissió d’Acupuntura del CFC, va presentar a Lleida una con-
ferència sobre l'acupuntura en el món sanitari.

El passat mes de febrer, amb la col·laboració del Grup 
d’Interès de les Terres de l’Ebre del CFC, es va cele-
brar a l’Hospital de la Sta. Creu de Tortosa, el Curs 
introductori de tècniques neurodinàmiques, impartit 
pel fisioterapeuta i docent Sr. Enric Lluch.

El curs va tenir una durada de 24 h lectives, de les 
quals la part teòrica ens va donar les bases fisiopato-
lògiques del dolor neurogènic i l’evidència que moltes 
patologies del sistema neuromusculosquelètic tenen 
signes i símptomes relacionats amb disfuncions neu-
rals sense que existeixi una prova diagnòstica que pu-
gui objectivar la lesió o l’atrapada neural. Per aquest 
motiu, és de vital importància conèixer les relacions 

anatòmiques del sistema nerviós i les interfícies im-
plicades en possibles compressions neurals. Du-
rant el curs, el professor ens va donar unes pautes 
d’abordatge per poder diferenciar l’origen del dolor i 
un seguit de tests neurodinàmics, tant per a ES com 
per a EI, aplicats al sistema neuromuscular per tal 
d’afinar en el diagnòstic i també en el plantejament 
del tractament més adequat.

Aquest curs i la resposta dels assistents ens enco-
ratgen a seguir treballant per apropar la formació 
més actual als col·legiats de les nostres terres per 
garantir un treball de qualitat i d’avantguarda per a la 
nostra professió.

El Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre del CFC celebra el 
Curs introductori de tècniques neurodinàmiques
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El passat 23 de febrer d’enguany, la Secció Territorial 
de Lleida va organitzar, a la seva seu, el VI Esmorzar 
Col·loqui, sota la temàtica: “Tractament de la disfunció 
temporomandibular”.

La jornada es va iniciar amb la reunió anual de la Secció 
Territorial de Lleida, que va servir per exposar a tots els 
presents la memòria històrica de la Secció corresponent 
a l’any 2012 i per informar de les activitats i objectius 
proposats per al 2013. 

Seguidament, es va donar pas al ponent de la xerrada 
col·loqui, el Sr. Ricard Badia, fisioterapeuta de l’Hospital 
Arnau de Vilanova. El Sr. Badia ens va donar informació 
sobre els principis bàsics dels trastorns temporoman-
dibulars i, de manera pràctica, ens va ensenyar quines 
tècniques de teràpia manual es podien aplicar. La dis-
funció de l’articulació temporomandibular constitueix 
un camp d’actuació molt interessant i engrescador per 
al professional de la Fisioteràpia, motiu pel qual es va 
obrir un torn de preguntes entre el ponent i els, aproxi-
madament, 40 assistents a l’acte. 

La jornada es va cloure amb un bon esmorzar per a tots 
els presents.

Diana Martorell
Secció Territorial de Lleida

La Secció Territorial de Lleida del CFC celebra el seu VI  
Esmorzar Col·loqui

El Sr. Ricard Badia ens va ensenyar quines tècniques de teràpia 
manual es podien aplicar en els trastorns temporomandibulars.
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Qui sóc?

Sóc la Carolina García Cabeza, fisioterapeuta i inferme-
ra, però tothom em diu Carol.

Em vaig formar com a fisioterapeuta a la Facultat de 
Ciències de la Salut Blanquerna, i posteriorment com 
a infermera a la mateixa facultat. Prèviament m’havia 
format com a tècnic en transport sanitari en urgències, 
feina a la que em vaig dedicar durant molts anys i fins i 
tot vaig cursar el Postgrau d’Atenció Prehospitalària Ur-
gent com a infermera.

He fet formació més especifíca en Fisioteràpia respira-
tòria, en neurologia, en activitat física en malaltia i dar-
rerament en Fisioteràpia del sòl pelvià.

M’agrada treballar amb i per a les persones, estar-hi 
al costat. En aquest sentit, des de fa molts anys, he 
col·laborat des del voluntariat en projectes molt di-
versos de caire sanitari, social i educatiu. També m’he 
dedicat al món del lleure, sobretot amb nens amb diver-
sitat funcional. 

Formo part de la Comissió d’Oncologia des de la seva 
creació l’any 2008, i des de l’any 2010 comparteixo la coor-
dinació de la mateixa amb la companya Montse Gironés.

A casa també estic envoltada de Fisioteràpia ja que el 
meu marit, el Roberto, és fisioterapeuta i osteòpata, i 
per tant compartim vocació.

Què faig? 

L’any 2003 vaig conèixer la Fisioteràpia en oncologia  
mitjançant les estades clíniques de pregrau, a l’Institut 
Català d’Oncologia.

L’any següent vaig començar a fer suplències i reforços 
al mateix hospital, i ho vaig combinar amb d'altres fei-
nes de Fisioteràpia a mútues i en l'àmbit de la geriatria, 
els estudis d’infermeria i posteriorment amb la feina 
com a infermera, i la feina al transport sanitari.

Des de l’any 2008 treballo com a fisioterapeuta a temps 
complet a l’Institut Català d’Oncologia.  Faig Fisioteràpia 
als pacients ingressats a la planta d’oncologia mèdica i 
cures pal·liatives, juntament amb la meva companya que 
atén els pacients ingressats a la Unitat d’Hematologia.

A més, una vegada a la setmana faig una consulta 
d’educació sanitària vers la prevenció del limfedema a 
les pacients sotmeses a limfadenectomia axil·lar per 
càncer de mama.

Carolina García Cabeza
Sotscoordinadora de la Comissió d'Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives

A la planta, els pacients necessiten de la Fisioteràpia 
pels efectes secundaris dels seus tractaments, afecta-
cions per la malaltia, situacions de malaltia avançada... 
Així doncs, els motius pels quals atenem els pacients 
són per impotència funcional, problemes respiratoris, 
afectació òssia, afectacions neurològiques com para-
plegia, alteració de la coordinació, treball de la marxa, 
dolor... Des de la Fisioteràpia procurem evitar les com-
plicacions per l'enllitament i la immobilitat, mantenir 
les capacitats, potenciar la funcionalitat i l'autonomia, 
per a sobretot, millorar la qualitat de vida.

És una feina que m'agrada moltíssim; moltes vegades 
vivim situacions difícils però la relació amb el pacient, la 
seva família i tot l'equip sanitari és molt reconfortant, i 
aprenem moltes coses.

A la consulta externa, les pacients de càncer de mama vé-
nen a aprendre els exercicis de prevenció del limfedema 
en grup i reforcem l'educació sanitària. Una vegada més 
és una feina molt agraïda i en molts moments divertida;  
també és un espai on les pacients es troben i compartei-
xen la seva experiència, les seves preocupacions, el seu 
esperit de lluita... i jo cada dia aprenc coses!

La Comissió és un espai on compartir experiències en-
tre els companys que s'hi dediquen i, mica en mica, pro-
moure la Fisioteràpia en oncologia. També ens ajuda a 
estar en contacte directe amb el CFC i amb els membres 
d'altres comissions, fet molt enriquidor.
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Què vull fer?

M'agradaria que la il·lusió i la passió per la Fisioteràpia 
no m'abandonessin mai, seguir gaudint d'estar al costat 
de les persones i aprendre d'això.

Professionalment m'agradaria seguir formant-me per 
així poder oferir una millor atenció als pacients.

Un somni professional és tornar a Milà, on vaig fer un 
Erasmus d'Infermeria, i fer una estada amb l'equip de 
Fisioteràpia de l'Istituto dei Tumori per adquirir nous co-
neixements, ja que són uns grans experts.

Des de la Comissió i, juntament amb els meus com-
panys, m'agradaria que d'alguna manera els fisiotera-
peutes que treballem en oncologia ens coneguéssim 
més per poder compartir experiències i coneixements.

També contribuir d'alguna manera a impulsar que a les 
classes de pregrau de Fisioteràpia hi hagi una assigna-
tura en què s’expliqui quin paper té la Fisioteràpia en les 
malalties oncològiques.

I sobretot m'agradaria que en un futur no molt llunyà 
la figura del fisioterapeuta estigués reconeguda com 

un professional sanitari més en tot el procés d'atenció 
oncològica perquè tots els pacient oncològics poguessin 
beneficiar-se de la Fisioteràpia, en tots els nivells assis-
tencials i sense distinció geogràfica. En definitiva, que la 
Fisioteràpia doni la mà a l'oncologia.
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nosaltres   Activitats de la Societat de Fisioteràpia de l’ACMCB

La Societat Científica de Fisioteràpia va inaugurar l’any 
amb una primera sessió científica que es va celebrar el 
16 de gener amb el títol “Recuperació de la força en les 
lesions”, presentada pel Sr. Fermín Oliete, fisioterapeu-
ta de la Unitat Assistencial i Preventiva de l'Esport – Cen-
tre Alt Rendiment. Per començar, va fer una explicació 
exhaustiva de l'estructura interna del múscul i els seus 
components seguint amb la mecànica de la contracció 
muscular. Va aclarir que la velocitat de contracció de 
cada tipus de fibra depèn de la seva innervació i que la 
proporció de fibres pot variar en els diferents músculs 
del cos. A continuació es va endinsar en la recuperació 
de la força en si, els objectius de l'entrenament, tipus de 
contracció i de força, factors que en depenen, etc. Po-
dem dir que l'entrenament de la força ha de ser funcio-
nal i cognitiu tenint en compte l'equipament i la cadena 
cinètica que triem per recuperar-la. És molt important 
una bona planificació i una classificació dels exercicis 
per sessió. Per concloure, va explicar el protocol de 
recuperació de la força en cadascuna de les fases amb 
exemples pràctics.

Seguint amb les sessions, el 13 de febrer se'n va realit-
zar una de portes obertes: “Abordatge de la prevenció i 

el tractament en obstetrícia i disfuncions del sòl pelvià”, 
amb la presentació dels llibres “Fisioteràpia en obstetrí-
cia i uroginecologia” de la Dra. Carolina Walker, fisiote-
rapeuta especialitzada en sòl pelvià i doctora en salut 
integral de la dona, i “Parir en movimiento” de la Sra. 
Núria Vives, pedagoga en psicomotricitat i consciència 
sensorial. El primer torn va ser per a la Dra. Carolina 
Walker que va remarcar que “l'evidència científica fa 
que la nostra professió continuï endavant i ens faci més 
respectables” ja que encara falten molts estudis per de-
mostrar l'eficàcia de la Fisioteràpia en obstetrícia i uro-
ginecologia. Finalment, la Sra. Núria Vives va demostrar 
com la pelvis pot moure's anatòmicament en 3 plans, en 
aquests plans es basa a l’hora de fer moviments i po-
sicions facilitadores que permeten que la pelvis estigui 
lliure de bloquejos i que la dona pugui estar en contacte 
amb el seu cos i amb l'infant, romandre atenta a les se-
ves necessitats i sentir el què precisa en cada moment.

Com tots sabeu, des de fa un any, la SCBF està realit-
zant tallers, gratuïts per als socis, de 5 hores, i va ser el 
15 de febrer quan es va realitzar el primer d'aquest any: 
“Tractament de patologia tendinosa: abordatge teòri-
co-pràctic amb radiofreqüència monopolar capacitiva-

Activitats de la Societat de Fisioteràpia de l’ACMCB
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resistida”, presentat per la Sra. Marta Lleonart Muñoz, 
psicòloga, fisioterapeuta i International Training Mana-
ger d'INDIBA activa INDIBA SA. Primerament va fer una 
introducció a la radiofreqüència monopolar  capacitiva-
resistiva i una explicació dels seus fonaments fisiològics. 
Tot seguit, va ensenyar l'estratègia operativa en els trac-
taments de tendinopaties i les sensacions tèrmiques de 
la radiofreqüència monopolar capacitiva i resistiva per fi-
nalitzar mostrant l'abordatge en les diferents patologies.

Seguint amb els tallers, l'1 de març, el Sr. Leandro Gut-
man, fisioterapeuta especialitzat en patologia cranio-
mandibular, ens va presentar “Exploració i tractament 
de l'ATM”. Va començar amb una introducció a la pro-
blemàtica d'aquesta articulació seguit de la seva ava-
luació, mesura dels moviments en els diferents plans 
anatòmics i palpació muscular. Per acabar, va explicar i 
ensenyar la tècnica de distracció articular.

Com sabeu, la SCBF participa en totes les activitats i 
actes científics en què, diferents entitats, sol·liciten la 
nostra col·laboració. El passat 7 de març, l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya juntament 
amb la Generalitat de Catalunya i el seu Departament 
de Salut, van organitzar, a Barcelona, una Jornada de 

presentació del Projecte Essencial. Prèviament, la So-
cietat Científica de Fisioteràpia havia participat en una 
petita elaboració d’uns documents per al mateix projec-
te, que es van portar a terme des de la mateixa ACMSCB 
(Acadèmia de Ciències Mèdiques i Salut Catalano-Ba-
lear) i en la qual hi van participar diferents societats 
científiques. El Projecte Essencial té com a objectiu 
principal promoure una pràctica assistencial que eviti la 
realització de pràctiques clíniques que no aportin valor a 
la salut de la ciutadania i que, en conseqüència, millorin 
la qualitat de l’atenció sanitària. Aquest projecte té di-
ferents etapes per poder-lo desenvolupar i, per això, es 
compta amb la participació dels professionals sanitaris 
en cadascuna de les etapes del procés. Aquesta iniciati-
va es basa en la col·laboració estreta i continuada entre 
l'ACMSCB, les societats científiques, els professionals 
sanitaris, els pacients i l'AQuAS.

Recordeu que tota la informació, dates i inscrip-
cions a aquests Tallers, Sessions Científiques, Jor-
nades, Congressos, etc. que realitzem, les teniu al 
nostre web www.scfisioterapia.cat i que podeu se-
guir-nos també al Facebook www.facebook.com/ 
SocietatCientificaDeFisioterapia (230 seguidors) i al 
Twitter @SCBF_Scientific (916 seguidors)
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Entrevista 2.0
En aquest número del Noticiari hem volgut fer una entrevista grupal i diferent. Per aquest motiu hem demanat 
als fisioterapeutes que van participar més activament (tant presencialment com virtualment) en la I Jornada de 
Fisioteràpia, TIC i 2.0 del CFC i que tenen una activitat intensa en el món virtual, que ens responguessin tres 
preguntes.

Esperem que us agradi i que us animi a participar en la II Jornada de Fisioteràpia, TIC i 2.0 del CFC, que se ce-
lebrarà el proper 15 de juny en format streaming i en la qual comptarem amb fisioterapeutes bloguers de parla 
hispana d’arreu del món.

Carlos López Cubas
@CLopezCubas

Ivan Marín Rosal
@mareillus

CFC @ColFiCat
Com t’has introduït en el món 2.0?

CFC @ColFiCat
Com t’has introduït en el món 2.0?

Carlos López Cubas @CLopezCubas
Ho vaig considerar com un mitjà útil per 
comunicar-me amb els meus pacients. 

Ivan Marín Rosal @mareillus
Com gairebé tota la humanitat, jo tenia 
una pàgina personal de Facebook, 
després va arribar la moda del Twitter 
i vaig decidir obrir-me un compte més 
professional. Un per relacionar-me amb 
d’altres professionals del meu interès 
(fisioterapeutes, esportistes, doctors). 
Després vaig obrir una pàgina professional 
al Facebook i fins ara. 

CFC @ColFiCat
Què aporta l’entorn 2.0 a la teva professió? 

CFC @ColFiCat
Què aporta l’entorn 2.0 a la teva professió? 

CFC @ColFiCat
Què et vas endur de la I Jornada TIC i 2.0 del 
CFC?

Carlos López Cubas @CLopezCubas
Comunicació, accés a informació i capacitat 
per compartir opinions.

Ivan Marín Rosal @mareillus
M’aporta poder conèixer l’opinió de moltís-
sims professionals sobre diversos temes, in-
teractuar en referència a tractaments, dubtes 
sobre lesions o, fins i tot, la situació laboral i 
els requisits per treballar a un país estranger. 
També el fet de poder estar en contacte amb 
professionals que, d’altra manera, seria im-

Carlos López Cubas @CLopezCubas
Un preciós tac de paper corporatiu per 
a notes del vostre Col·legi (que per cert, 
s’està acabant), conèixer col·legues 
molt implicats en això de la Fisioteràpia 
i desvirtualitzar a molts fisiointernautes, 
entre els quals acabaria reunit a #FSR
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Gonzalo Lorza Blasco
@Gonlorza

Laura Bacardit Riu
@cerviman

CFC @ColFiCat
Com t’has introduït en el món 2.0?

CFC @ColFiCat
Com t’has introduït en el món 2.0?

CFC @ColFiCat
Què et vas endur de la I Jornada TIC i 2.0 del 
CFC?

Gonzalo Lorza Blasco @Gonlorza
El vaig descobrir quan vaig fer un Màster 
en Tecnologia Educativa. Ja coneixia els 
campus virtuals, però tot allò relacionat 
amb el 2.0 i les xarxes socials ha estat 
posterior. 

Laura Bacardit Riu @cerviman
Seguint la pista a grans bloguers com els 
components de Fisioterapia Sin Red.

Gonzalo Lorza Blasco @Gonlorza
Comprovar la gran il·lusió pel futur de les 
noves generacions de fisioterapeutes.

Laura Bacardit Riu @cerviman
No hi vaig poder assistir per qüestions 
d'horari, tot i que la vaig seguir via Twitter. 
Evidentment ja tinc marcada la data de la 
segona jornada 2.0 al calendari, aquesta 
vegada no me la perdré! ;)

Ivan Marín Rosal @mareillus
Primer, conèixer diverses persones a les quals 
ja seguia via Twitter, el que es diu ‘desvirtua-
litzar-los’, acte seguit, suposo que com es fa 
en tots aquests tipus de reunions, l’intercanvi 
d’informació, aprendre una mica més sobre 
aquesta nova eina i, sobretot, passar una bona 
estona junt amb d’altres professionals.

CFC @ColFiCat
Què aporta l’entorn 2.0 a la teva professió? 

CFC @ColFiCat
Què aporta l’entorn 2.0 a la teva professió? 

CFC @ColFiCat
Què et vas endur de la I Jornada TIC i 2.0 del 
CFC?

CFC @ColFiCat
Què et vas endur de la I Jornada TIC i 2.0 del 
CFC?

Gonzalo Lorza Blasco @Gonlorza
Un gran espai de comunicació per compartir 
informació. El que hem d’intentar és que 
aquest intercanvi acabi generant coneixe-
ment, que no és el mateix que informació. 
En alguns moments tinc la sensació de què 
hi ha massa autocomplaença i una perillosa 
tendència al pensament únic. 

Laura Bacardit Riu @cerviman
Sobretot motivació. També és una bona eina 
per relacionar-te amb altres professionals 
d'arreu del món amb inquietuds similars, 
intercanviar informació, promoure el senti-
ment d'unitat en la pròpia professió... 

possible. Fins i tot, assabentar-me d’articles 
d’interès recents, atès que per mitjà d’un ma-
teix és impossible estar al corrents de tots. 

Raül Duran Ribas
@Duran_16

CFC @ColFiCat
Com t’has introduït en el món 2.0?

Raül Duran Ribas @Duran_16
La veritat és que vaig començar un blog 
de temàtica diversa quan encara estava 
a l’institut i, a través de la meva formació 
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Raül Duran Ribas @Duran_16
Per a mi va ser com una glopada d’aire 
fresc, per la meva situació personal i pro-
fessional en aquell moment. Vaig conèixer 
i desvirtualitzar a molta gent, gent que 
gràcies a aquell primer dia s’han convertit 
en bons amics. Aquell dia, després de molts 
mesos, vaig tornar a gaudir de la Fisioterà-
pia. Des d’aleshores la meva situació ha 
canviat i millorat moltíssim, així que aquella 
Jornada va ser, per a mi, un punt d’inflexió 
en la meva carrera professional i personal. 

CFC @ColFiCat
Què aporta l’entorn 2.0 a la teva professió? 

CFC @ColFiCat
Què aporta l’entorn 2.0 a la teva professió? 

CFC @ColFiCat
Què et vas endur de la I Jornada TIC i 2.0 del 
CFC?

José Miguel Aguililla Liñan @jmaguililla
L'oportunitat de compartir opinions i 
informació amb companys de tot el món i 
conèixer les últimes notícies en relació a la 
Fisioteràpia. També ens permet seguir i par-
ticipar en certs esdeveniments a temps real.

Raül Duran Ribas @Duran_16
M’aporta moltíssim. Interactuar amb altres 
professionals, dels quals aprenc, podem 
resoldre dubtes i, fins i tot aconseguir 
articles, informació... tant per Twitter com a 
través de videotrucades, etc. A més, gràcies 
a molts blogs de qualitat, ens podem infor-
mar i aprendre molt de diferents temes de 
manera molt més fàcil.

José Miguel Aguililla Liñan
@jmaguililla

CFC @ColFiCat
Com t’has introduït en el món 2.0?

José Miguel Aguililla Liñan @jmaguililla
Gràcies al meu amic i antic company Gabriel 
Liesa, que em va aconsellar utilitzar les 
diferents xarxes socials com a eina per 
divulgar i compartir el projecte "Enfoque 
Biopsicosocial" amb la resta de persones.

universitària, es va anar convertint, úni-
cament, en un blog de Fisioteràpia. Quan 
estava a l’últim any de carrera, em vaig 
registrar al Twitter i a partir d’aleshores 
es va començar a crear una comunitat de 
fisioterapeutes de tot l’estat que avui s’ha 
convertit en Fisioterapia Sin Red; d’això ja fa 
tres anys.

Eduardo Fondevila Suárez @ezeyan
La impressió, que perdura en el record amb 
un gran somriure, segueix essent la perso-
nal: l’afecte i la proximitat del Col·legi amb 
els seus col·legiats i la gran hospitalitat i 
generositat que ens van demostrar els com-
panys de Catalunya. A nivell estrictament 
professional, la passió per l’avantguarda i 
per la innovació dels fisioterapeutes cata-
lans, que es va demostrar, un cop més, amb 
la creació d’aquest format de Jornada. 

CFC @ColFiCat
Què aporta l’entorn 2.0 a la teva professió? 

CFC @ColFiCat
Què et vas endur de la I Jornada TIC i 2.0 del 
CFC?

Eduardo Fondevila Suárez @ezeyan
Primer, una gran sensació de creació de cos 
professional, dia a dia. Segon, poder apren-
dre, fins i tot, de persones amb les que no 
necessàriament comparteixo alguns punts 
de vista.

Eduardo Fondevila Suárez
@ezeyan

CFC @ColFiCat
Com t’has introduït en el món 2.0?

Eduardo Fondevila Suárez @ezeyan
Per la necessitat de compartir inquietuds i 
aprendre d’altres fisioterapeutes i profes-
sionals de la salut. 
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José Miguel Aguililla Liñan @jmaguililla
Vaig tenir l'oportunitat de poder participar-
hi com a ponent i presentar el nostre blog, 
http://enfoquebiopsicosocial.blogspot.com.
es; un espai virtual de comunicació, reflexió 
i investigació sobre la influència dels factors 
psicosocials i el desenvolupament i integració 
del model biopsicosocial en Fisioteràpia. Us 
convidem a participar-hi.

CFC @ColFiCat
Què aporta l’entorn 2.0 a la teva professió? 

CFC @ColFiCat
Què et vas endur de la I Jornada TIC i 2.0 del 
CFC?

David Aso Fuster @FisioAso
Aprenentatge, pensament crític, una guia cla-
ra pel que fa a l’elecció de formació professio-
nal, consells de diversos professionals sobre 

David Aso Fuster
@FisioAso

CFC @ColFiCat
Com t’has introduït en el món 2.0?

David Aso Fuster @FisioAso
M’hi vaig introduir mitjançant la creació del 
meu propi blog, on tenia l’objectiu professio-
nal d’anunciar-me i fer-me visible per captar 
possibles clients a Astúries (on em vaig 
traslladar per motius personals) desenvolu-
pant temàtica de divulgació de Fisioteràpia 
en general i, poc a poc, (com el meu perfil 
professional) es va anar encaminant cap a 
l’especialització neurològica. Arran d’això, 
mitjançant la interacció amb d’altres pro-
fessionals, vaig anar creant perfils en xarxes 
socials que van incrementar exponencial-
ment les relacions interprofessionals.

Carlos Castaño Ortiz @carcasor
Em vaig endur una impressió molt bona 
perquè no esperava veure tant d’interès, 
sobretot entre els precol·legiats. Això, i 
la sensació de què s’estava començant a 
moure quelcom. Sempre he pensat que la 
Fisioteràpia, en aquest país, està molt poc 
cohesionada i veure el que vaig veure em 
va fer començar a canviar d’idea. Encara 
queda, però anem pel bon camí.

CFC @ColFiCat
Què aporta l’entorn 2.0 a la teva professió? 

CFC @ColFiCat
Què et vas endur de la I Jornada TIC i 2.0 del 
CFC?

Carlos Castaño Ortiz @carcasor
Aporta moltes coses, més de les que la gent 
es pot imaginar. Una d’elles és compartir 
informació i, això, en ciència, ho és tot. Si 
a aquest fet li sumes que molts pacients 
poden evitar riscos o prendre decisions 
informades gràcies a la xarxa, el benefici 
és enorme, però és responsabilitat nostra 
vetllar per la qualitat d’aquests continguts 
perquè, com haureu notat, hi ha moltíssima 
palla. I la tercera, la menys evident, és el 

desig de millorar: veure com treballen els 
altres (i bé) fa que tots ens vulguem esfor-
çar per donar una assistència de màxima 
qualitat; tenim exemples a seguir i un senti-
ment (molt sa) de voler ser millors. 

Carlos Castaño Ortiz
@carcasor

CFC @ColFiCat
Com t’has introduït en el món 2.0?

Carlos Castaño Ortiz @carcasor
En realitat, quan vaig començar, no sabia 
que existia una cosa semblant. Coneixia 
algun fòrum de Fisioteràpia i feia servir 
Internet per a documentar-me, però un 
bon dia se’m va ocórrer començar a posar 
per escrit moltes coses que comentava a 
diari amb els meus pacients, sobretot les 
pseudoteràpies i les cures miracle. Així 
que vaig obrir un blog i, uns anys després, 
aquí estic, amb tants comptes en xarxes 
socials i immers en tants projectes que 
començo a plantejar-me deixar de dormir 
a les nits. 
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David Aso Fuster @FisioAso
Em vaig endur desvirtualitzacions (conèixer 
professionals als que segueixo i em seguei-
xen, dels quals aprenc a diari), la conso-
lidació d’un moviment en el món 2.0 molt 
necessari per a la Fisioteràpia que unia un 
col·lectiu (pocs, encara) molt corporativista 
(cadascú feia la guerra pel seu compte i 
pensant en el negoci).

A més, es van veure molt bones ponències 
sobre diversos aspectes de la Fisioteràpia 
amb els quals coincideixo plenament i que 
reforcen el bon quefer i marquen el camí 
a seguir. 

CFC @ColFiCat
Què et vas endur de la I Jornada TIC i 2.0 del 
CFC?

abordatges en els meus propis pacients, 
oportunitat tant per poder donar com per re-
bre formació, reciclatge constant, il·lusió per 
la professió, lluita pels valors en la salut, co-
neixement, interacció amb clínics, professors 
universitaris, investigadors, col·legis profes-
sionals, altres col·legues sanitaris….

Irene Garcia Fontalba @Ires612
Per a mi va ser el tret de sortida per 
poder treure-li partit al 2.0 com a fisio-
terapeuta. Recordo quan m’hi vaig ins-
criure: Fisioteràpia i 2.0? Quina frikada! 
M’encanta!- vaig pensar. I va superar 
les meves expectatives. Per començar, 
poder comentar tota la jornada a través de 
Twitter va ser d’allò més divertit i original, 
no ho havia vist mai. Era una sala plena de 
persones a qui els agradaven dues coses 
que a mi també m’agradaven: les xarxes 
socials i la Fisioteràpia, mai ho hauria 
imaginat. Allà va ser quan al meu bio de 
Twitter em vaig decidir a escriure que era 
fisioterapeuta. En resum: coneixement, 
Fisioteràpia i bona gent. 

CFC @ColFiCat
Què aporta l’entorn 2.0 a la teva professió? 

CFC @ColFiCat
Què et vas endur de la I Jornada TIC i 2.0 del 
CFC?

Irene Garcia Fontalba @Ires612
El món 2.0 ens fa voler conèixer més i 
més cada dia. I això m’omple com a per-
sona i com a professional. M’encanta la 
immediatesa del Twitter, tenir un dubte 
i que una o més persones et responguin 

ràpidament. I sobretot, m’agrada apren-
dre alguna cosa nova (i actual!) cada dia 
sense haver de pagar un curs perquè m’ho 
expliquin o llegir-ho en un llibre publicat 
fa anys, on vés a saber si el que s’hi diu 
encara serveix.

Irene Garcia Fontalba
@Ires612

CFC @ColFiCat
Com t’has introduït en el món 2.0?

Irene Garcia Fontalba @Ires612
Fa uns deu anys tenia una mena de blog 
amb una amiga on explicàvem el nostre 
dia a dia. Anys més tard va arribar Fotolog, 
Facebook, Twitter, Instagram... 

CFC @ColFiCat
Què aporta l’entorn 2.0 a la teva professió? 

Joaquim Hernandez Espinosa  
@JoaquinHernndez
Accés al coneixement que comparteixen 
companys després d’haver estat valorat per 
ells, debat i intercanvi d’opinions, coneixe-

Joaquim Hernandez Espinosa
@JoaquinHernndez

CFC @ColFiCat
Com t’has introduït en el món 2.0?

Joaquim Hernandez Espinosa  
@JoaquinHernndez
Em vaig introduir en el 2.0 després de fer un 
curs de màrqueting en línia. Amb l’objectiu de 
conèixer les diferents xarxes socials, em vaig 
obrir un compte en alguns: LinkedIn, Twitter... 
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Raúl Ferrer Peña
@_RaulFerrer

CFC @ColFiCat
Com t’has introduït en el món 2.0?

Raúl Ferrer Peña @_RaulFerrer
Vaig començar com a lector de blogs d’altres 
professionals sanitaris al 2012, aleshores hi 
havia molts pocs blogs de Fisioteràpia i els 
que hi havia, o aportaven un contingut molt 
general o eren pàgines estàtiques sense inte-
racció de clíniques o centres privats. Així que 
em vaig llençar a obrir un blog de Fisioteràpia 
en atenció primària www.fisioenap.com per 
donar més visibilitat a aquesta part de la pro-
fessió que encara és poc coneguda per molts 
professionals sanitaris i molt fisioterapeutes.

Joaquim Hernandez Espinosa  
@JoaquinHernndez
Considero que la I Jornada TIC i 2.0 del CFC 
va ser el meu desembarcament real en el 2.0, 
intensificant el meu ús de les eines que ofe-
reix. Va suposar el descobriment del potencial 
de les TIC en el meu creixement professional. 

També em vaig endur la sensació –que 
després vaig corroborar- que el futur de 
la nostra professió passa pel 2.0. El movi-
ment FSR i el dinamisme de la comunitat 
Fisioterapia Sin Red en són la prova. La unió 
des de la divergència i el debat: “on tot el 
món pensa igual ningú pensa massa” (frase 
extreta del #ColFiCat20).

CFC @ColFiCat
Què et vas endur de la I Jornada TIC i 2.0 del 
CFC?

ment de la realitat de la professió en altres 
àmbits territorials i professionals... en 
resum, creixement professional i personal. 

Rubén Tovar Ochovo @elefanteG85
La Jornada 2.0 de BCN va ser la prime-
ra que va voler comptar amb vertaders 
protagonistes del 2.0. Va ser una Jornada 
plena de crítica i opinió, innovadora en 
molts aspectes, però sobretot, per a mi 
va canviar la percepció de què la crítica 
no s’accepta bé, en Fisioteràpia. Crec que 
és bo que les institucions s’interessin per 
les TIC, per les propostes de canvi i que 
acceptin la crítica. 

CFC @ColFiCat
Què aporta l’entorn 2.0 a la teva professió? 

CFC @ColFiCat
Què et vas endur de la I Jornada TIC i 2.0 del 
CFC?

Rubén Tovar Ochovo @elefanteG85
Un sorprenent altaveu. I dic ‘sorprenent’ 
perquè mai hagués imaginat l’abast que ha 

arribat a tenir. Quan vaig iniciar el blog, la 
meva única pretensió era explicar coses i 
que arribessin a uns quants fisioterapeutes 
que hi hagués per allà, de fet, no tenia clar 
si només parlaria de Fisioteràpia, per això li 
vaig posar el títol Fisioterapia... y demás. 

En el present, el 2.0 s’ha convertit en una 
oportunitat de canvi, d’organització i partici-
pació en projectes interessants, però tinc la 
sensació que aquell altaveu es va diluint en 
aquest oceà que és Internet amb tantes veus 
ressonant alhora, així que hi ha un motiu 
més per esforçar-se. Crec que ja no et deixen 
ser fisioterapeuta si no tens un blog.

Rubén Tovar Ochovo
@elefanteG85

CFC @ColFiCat
Com t’has introduït en el món 2.0?

Rubén Tovar Ochovo @elefanteG85
Des del 1.0. Abans d’alçar la veu, vaig co-
mençar escoltant el què els altres havien de 
dir, i vaig pensar que quelcom que m’havia 
aportat alguna cosa a mi podria aportar als 
altres generant, jo també, contingut. Encara 
recordo entrar a diari en alguns fòrums per 
llegir el que els fisioterapeutes havien de 
dir. Algunes d’aquelles persones a les que 
jo llegia i dels quals n’apreciava els comen-
taris, són ara companys de FSR.
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Raúl Ferrer Peña @_RaulFerrer
Un sentiment de què això no té marxa enrere 
dins de la Fisioteràpia, un interès per part 
de molts fisioterapeutes que van assistir en 
persona o a través del hashtag #Colficat20 
que avui està donant els seus fruits a través 
de projectes com els que realitzem a Fisiote-
rapia Sin Red www.fisioterapiasinred.com per 
fomentar el pensament crític i la unitat des de 
la diversitat dins del col·lectiu de fisioterapeu-
tes i a través de les eines que ofereix Internet.

CFC @ColFiCat
Què aporta l’entorn 2.0 a la teva professió? 

CFC @ColFiCat
Què et vas endur de la I Jornada TIC i 2.0 del 
CFC?

Raúl Ferrer Peña @_RaulFerrer
En el meu cas un extra d’interacció amb 
els meus pacients amb els que puc co-
municar-me per resoldre petits dubtes 
sense necessitar la derivació del metge, de 
moment sempre pacients que ja han passat 
pel servei i han estat derivats en una ocasió 
per un problema concret; i d’altra banda, 
una finestra enorme a especialistes d’altres 
camps en primera persona, no només 
fisioterapeutes, també metges, infermers, 
terapeutes ocupacionals, etc. als que puc 
consultar en temps real en cas de dubte. 

Javier Trujillo Hernández
@Javofisio

CFC @ColFiCat
Com t’has introduït en el món 2.0?

Javier Trujillo Hernández @Javofisio
El meu apropament al 2.0 va ser,  
simplement, una qüestió d’inquietud. En la 
meva època d’estudiant, com és natural, em 
van sorgir moltes preguntes i curiositats. 
Ben d’hora vaig descobrir que la biblioteca 
era un recurs limitat i que la universitat 
m’oferia una visió molt esbiaixada del què 
era la Fisioteràpia. Necessitava saber què 
era la Fisioteràpia més enllà de l’àmbit 

Javier Trujillo Hernández @Javofisio
Va ser una Jornada, pel que fa a continguts 
i organització, sense precedents i genuïna-
ment 2.0. Es respirava un ambient de ganes 
d’impulsar la professió i us asseguro que 
els ponents estàvem molt motivats amb 
el fet que una entitat oficial organitzés un 
acte d’aquestes característiques. Si hagués 
de destacar alguna cosa diria que el millor 
va ser l’heterogeneïtat del públic que hi va 
assistir. Des d’estudiants que han trobat 
una referència en el món 2.0 per orientar-se 
i sentir-se menys perduts en els seus inicis 
com a fisioterapeutes, a veterans als quals 
el 2.0 els ha tornat a encendre la guspira de 
la Fisioteràpia, trobant noves sensacions i 
motivacions per seguir lluitant per la pro-
fessió. La Fisioteràpia els necessita a tots. 
El 2.0 està ‘endollant’ a molta gent. 

CFC @ColFiCat
Què aporta l’entorn 2.0 a la teva professió? 

CFC @ColFiCat
Què et vas endur de la I Jornada TIC i 2.0 del 
CFC?

Javier Trujillo Hernández @Javofisio
Des del meu punt de vista, la presència i 
participació del fisioterapeuta a la xarxa, en 
termes generals, és molt positiva i ens ha 
ajudat, en alguns casos, a superar barre-
res i, en d’altres, a donar el primer pas per 
recórrer el camí cap a l’excel·lència profes-
sional, aspecte que encara està molt lluny, 
però és cert que, com a mínim, ara, sabem 
cap a on ens dirigim i tenim uns criteris 
que en molts casos s’han gestat a la xarxa 
amb la col·laboració de tots. Per a mi, els 
aspectes a destacar del 2.0 són els se-
güents: supressió de barreres (geogràfiques 
i socials), optimització del temps, coneixe-
ment de la professió, reciclatge, foment de 
valors, intel·ligència col·lectiva o simbiòtica, 
i comunicació horitzontal i multidireccional.

universitari, bàsicament volia saber què 
feien els fisioterapeutes, no només a les 
Canàries, sinó a la resta d’Espanya i, per 
suposat, a d’altres països. En aquest sentit, 
Internet em va obrir un món de possibilitats. 

Segueix-nos al Twitter 
del Col·legi @ColFiCat
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a fons La Fisioteràpia en 
psicogeriatria

Les malalties mentals són alteracions en la manera de pensar, sentir i comportar-se de les per-
sones i estan condicionades per la predisposició genètica, l’entorn i l’estil de vida de cadascú. 
Actualment, són una de les tres primeres causes de baixa laboral i representen una important 
càrrega social i econòmica per als malalts i les seves famílies. Però al cost econòmic se n'hi ha 
d'afegir un altre de més important: el personal. Qui té un trastorn mental greu sol tenir dificul-
tats per relacionar- se amb els familiars i amics, per conservar la feina i per fer vida normal.
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Tot i això, la malaltia mental encara continua essent la 
gran desconeguda del segle XXI, i les persones que la 
pateixen continuen estant estigmatitzades socialment, 
encara que els darrers anys s'ha avançat molt pel que fa 
a la consciència social.

En aquest número de la revista hem volgut visitar el 
Xavi Labraca, un company fisioterapeuta que treballa 
a l’Hospital mental Benito Menni, de Sant Boi del Llo-
bregat, un complex assistencial que pertany a les Ger-
manes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. El centre, 
gràcies a un equip humà qualificat, qualitat de tracte i 
instal·lacions adients, ha estat precursor en la implan-
tació de les noves tècniques i dispositius assistencials, 
i integra, entre d’altres, un servei de Fisioteràpia amb 
l’objectiu d’oferir una atenció sanitària i social integral a 
totes aquelles persones que hi estan ingressades.

El Sr. Labraca, al marge de ser el responsable del ser-
vei de Fisioteràpia del centre, és especialista i docent 
de la síndrome del dolor miofascial. Amb ell hem visi-
tat l'hospital i li hem preguntat quina és la tasca d’un 
fisioterapeuta en l'àmbit de la salut mental: “La tasca 
que realitzem els fisioterapeutes en la salut mental és 
molt similar a la que es realitza en un hospital general: 
vetllem per la funcionalitat i millora de la qualitat física 
dels nostres pacients. Un hospital tan especialitzat en 
salut mental no pot oblidar-se que la part física mereix i 
necessita unes cures, essent els fisioterapeutes els pro-
fessionals més indicats per dur a terme aquests tasca. 
El gruix de la nostra atenció se centra en els pacients 
psicogeriàtrics”, ens comenta. “Hem de ser conscients 
que hi ha diferències entre un pacient exclusivament 
geriàtric i un de psicogeriàtric, especialment per la 
manca de voluntat d’aquest segon a causa de la manca 
d’enteniment. Els fisioterapeutes estem acostumats a 
què els nostres pacients realitzen Fisioteràpia per vo-
luntat pròpia, perquè tenen dolor, impotència funcio-
nal... La col·laboració en la rehabilitació és fonamental 
per recuperar la funcionalitat perduda; en canvi, en 
aquesta mena de pacients no pots confiar en què se-
gueixi els teus consells, els hi has de recordar cada dia 
les pautes a seguir, i la interacció, moltes vegades, és 
escasa. A més estan molt medicats, fet que sol ser un 
handicap afegit o, inclús, l’origen de tota la seva tota la 
problemàtica funcional”. 

El Sr. Labraca ens recorda que quan ell va començar 
a treballar a l’Hospital mental Benito Menni, ja fa 20 
anys, la tasca per a la qual va ser contractat era per fer 
que els pacients es belluguessin, “així m’ho van dir”; 
però ell va modelar el servei de Fisioteràpia d’acord 
amb el seu criteri i amb els actius de què disposava 
aleshores: “quan vaig començar, al servei de Fisioterà-
pia hi era jo tot sol i treballava sis hores al dia; ara som 
quatre persones (tres fisioterapeutes, el Raúl Franco 
i la Sara Tejada, i una auxiliar, la Manoli Puentes) que 
treballem set hores i mitja cada dia”. En els seus inicis, 
va preparar un pla de treball encaminat a intentar ac-
tuar amb l’activitat física com a mètode de prevenció i a 
fer actuacions pal·liatives individualitzades.

Afortunadament ara, gràcies a poder disposar de més 
mitjans i a l’evolució que ha sofert la Fisioteràpia en els 
darrers 20 anys, poden oferir un millor i més eficient 
servei de Fisioteràpia als malalts ingressats. I això ve 
motivat per un protocol de tractament que s’inicia amb 
una valoració de les necessitats, que els permet detec-
tar els problemes funcionals i, en base a això, s’aplica 
el tractament més adequat a cada persona. “Principal-
ment, i a causa del tipus de pacient que tenim, ens tro-
bem amb molts problemes d’hipomobilitat i apatia, cosa 
que provoca que les patologies musculosquelètiques 
s’agreugin. Sobretot tenim problemes de deambulació, 
dolor i restriccions de mobilitat”.
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Per tractar aquests problemes actuen de dues formes: a 
nivell individual, utilitzant tant les tècniques clàssiques de 
Fisioteràpia (cinesiteràpia, electroteràpia, termoteràpia) 
com altres tècniques més especialitzades com la punció 
dels punts gallet, ganxos, neurodinàmica, TMO o osteo-
patia, i a nivell grupal, amb activitats encaminades sem-
pre a una estimulació motora i cognitiva que persegueix, 
principalment, un objectiu preventiu i de manteniment.

Un dels problemes més importants que hi ha en aquest 
hospital i, per extensió, dins de la salut mental, és 
l'elevat índex de tabaquisme. Aquest any 2013, acaben 
d'iniciar una nova activitat, pionera en aquest àmbit, en 
la qual hi tenen posades moltes esperances, com és la 
Fisioteràpia respiratòria, no només enfocada als malalts 
psicogeriàtrics sinó oberta a pacients amb malaltia obs-
tructiva secundària al tabac. “Juntament amb Medicina 
de Família hem seleccionat uns pacients amb els quals 
farem sessions grupals de gimnàstica respiratòria per 
millorar la seva qualitat de vida i les patologies obs-
tructives que pateixen”. És a dir, que a partir d’aquest 
2013 ampliaran el ventall de pacients a tractar passant 
de tenir només persones amb patologies musculosque-
lètiques a tenir-ne d’altres que han de ser tractats per 
problemes respiratoris. Volem fer de la Fisioteràpia res-
piratòria un dels puntals diferenciadors en el tractament 
de Fisioteràpia en pacients psiquiàtrics i psicogeriàtrics. 
“Aquesta és una de les millors coses de treballar aquí, 
no tenim límits a l’hora de proposar i treballar. Les nos-
tres idees es valoren i es confia en nosaltres i en el nos-
tre criteri”, afegeix.

En el transcurs de la nostra jornada al complex assis-
tencial, vam tenir la possibilitat de parlar també amb el 
Dr. José Miguel Cebamanos, psiquiatre i coordinador de 
l’Àrea de subaguts i de mitja i llarga estada, qui ens va 
fer una pinzellada de com s’estructura el centre, quines 

són les patologies més prevalents, i ens va mostrar els 
diversos espais de què disposa el centre per ajudar a la 
reinserció dels malalts en la societat. En concret, vam 
trobar molt interessant la recreació del que ells anome-
nen “l’apartament”, que és exactament això, una sala on 
s’hi recrea una vivenda (amb la seva nevera, la seva ren-
tadora, els plats, els gots, el llit, l’armari...) preparada 
per habituar els pacients en les tasques diàries, de ma-
nera que quan s’enfrontin a la seva vida fora del complex 
assistencial, la seva reinserció social sigui el més fàcil 
i el menys traumàtica possible. De la mateixa manera, 
el Dr. Cebamanos va voler destacar la importància de la 
Fisioteràpia en la millora de la qualitat de vida de molts 
dels pacients ingressats al centre.

Des del Col·legi, volem agrair l’atenció que ens van dis-
pensar tots els integrants del servei de Fisioteràpia del 
centre, amb el Sr. Labraca al capdavant, i fer-la exten-
siva al Dr. Cebamanos i a tot el personal i pacients del 
centre per la seva amabilitat i el seu ajut en la nostra 
tasca d’acostar-vos una mica al món de les patologies 
mentals des de l’òptica de la Fisioteràpia. 
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oci i cultura

És plena primavera i, com cada any per aquestes dates, 
la ciutat, i especialment el seu Barri Vell, multiplica la 
seva bellesa i capacitat de seducció amb motiu de la 
mostra "Girona, Temps de Flors".

El llenguatge amable de les flors i les imaginatives 
instal·lacions florals que porten a terme centenars de 
participants, professionals i aficionats sense distinció, 
transformen la ciutat en un subtil espectacle d'aromes, 
textures i colors. Els monuments, les cases i els seus 
patis interiors, els carrers, els jardins i els paratges na-
turals emergeixen revestits amb l'elegància de sorpre-
nents elements vegetals, i tot aquest riquíssim conjunt 
patrimonial apareix com una inoblidable recreació artís-
tica. És alhora la ciutat sencera que s'obre al visitant per 
oferir-li els poderosos atractius de què disposa. Així, al 
costat de les flors i el patrimoni, també hi ha una inte-
ressant oferta cultural, turística, gastronòmica i social 
que converteixen Girona en un reclam internacional.

Us convidem a visitar la 58a edició de "Girona, Temps de 
Flors" que tindrà lloc de l'11 al 19 de maig i a deixar-vos 
emocionar per aquest esclat de vida natural.

Carles Puigdemont i Casamajó
Alcalde de Girona

Girona, Temps de Flors

Agraïments:

Ester Portella 
Àrea d'Alcaldia / Presidència
Ajuntament de Girona 
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oci i cultura El JACCES (Journal of Accessibility and Design for All) és 
la primera revista científica internacional, d'accés obert 
i multidisciplinària, especialitzada en l’accessibilitat i el 
disseny universal. 

Actualment, la revista publica articles relacionats amb 5 
àrees principals: enginyeria, arquitectura i construcció, 
medicoassistencial, educació, i societat i economia.

JACCES està obert tot l’any per a la recepció de nous 
articles i anima als ‘recercaires’ del Col·legi de Fisiote-
rapeutes de Catalunya que investiguen sobre aquestes 
temàtiques a què hi participin. 

Les publicacions de JACCES són semestrals, novembre 
i maig, i es regeixen per revisió de parells de doble cec 
(peer review). 

L’enviament d’articles a JACCES, així com la lectura i 
descàrrega de les noves publicacions es realitza a tra-
vés de la plataforma www.jacces.org. 

El projecte de la revista JACCES és fruit de la 
col·laboració entre la Fundación ONCE i la Càtedra 
d’Accessibilitat de la UPC BarcelonaTech. L’objectiu de 

la creació de JACCES és el de fomentar la investigació i 
el desenvolupament de tecnologies i metodologies per 
millorar el benestar de les persones i per a què, inde-
pendentment de les seves capacitats, puguin tenir una 
vida plena i participativa en la societat.

PUBLICACIONS

JACCES

En algunes patologies de la dona embarassada està 
indicat el tractament osteopàtic: és a dir, aquestes do-
nes són susceptibles de ser tractades amb la medicina 
osteopàtica, però, actualment, la majoria de les dones i 
professionals de la salut ho ignoren.

Aquest llibre és el resultat de posar en pràctica a la 
consulta diària les tècniques osteopàtiques, realitzant 
un bon diagnòstic de les disfuncions que afecten les do-
nes, sovint desil·lusionades amb els tractaments tradi-
cionals. És el resultat de diversos anys d’experiència 
en la pràctica de l’osteopatia ginecològica, en el trac-
tament de la dona embarassada i durant el postpart.

L’autora, Elena Martínez Lazo, és professora de la Es-
cuela de Osteopatía de Madrid i imparteix cursos en 
d’altres països d’Europa i Sudamèrica.

Les tècniques aquí presentades són les que 
s’imparteixen a la Escuela de Osteopatía de Madrid.

Aquest llibre sobre els trastorns de l’embaràs i del 
postpart està basat en l’anatomia, la biomecànica i 

el diagnòstic dife-
rencial: tracta la 
fisiopatologia, diag-
nòstic i tractament 
osteopàtic de nom-
broses patologies 
de l’embaràs i el 
puerperi.

Els tractaments 
descrits al text 
es basen en les 
tècniques amb 
thrust, en el tre-
ball dels teixits 
tous, i en les 
tècniques fun-
cionals i de rela-
xació miofascial.

Aquesta obra serà de gran utilitat per 
a molts professionals sanitaris: osteòpates, fisiotera-
peutes, llevadores, obstetres i ginecòlegs.

Autora: Elena Martínez Loza
Editorial: Medos

LLIBRES

Tratamiento osteopático de la mujer
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Ara tens l’opció de rebre el Noticiari 
només per correu electrònic

Amb l’objectiu de col·laborar a ser més respectuosos amb el medi ambient i de poder 
buscar nous mètodes d’estalvi, el CFC ha engegat una nova iniciativa en relació al  
Noticiari, la revista col·legial que, cada dos mesos, rebeu a casa vostra.

En el cas que vulguis rebre el Noticiari exclusivament per correu electrònic has d’omplir 
el formulari que trobaràs a www.fisioterapeutes.cat/tramits/#noticiari
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