
Adaptar-se als nous temps. Això
és el que ha hagut de fer el manresà
Josep Maria Candàliga, fisiotera-
peuta de professió, treballador  a
l’Hospital de Vic i responsable
d’un centre de rehabilitació, en
concret al carrer Indústria de Man-
resa. Per la pandèmia, i com ha
passat en la majoria de col·lectius,
Candàliga s’ha hagut de reciclar,
com els seus companys, i ha hagut
d’actuar de manera molt diferent
de com ho feia abans de la crisi.

A l’Hospital de Vic, per exem-
ple, la seva tasca ha estat prou di-
ferent els dies de més moviment a
l’hospital (també a Althaia a Man-
resa: «Hem hagut de fer una mica
de tot, com si fóssim auxiliars. A

les UCI, si els pacients eren cons-
cients i no estaven sedats, els en-
senyàvem a ventilar i a saber treu-
re la mucositat. S’ha de tenir en
compte que els malalts que són a
la unitat de curses intensive, es
troben, en general,  molt deso-
rientats. Quan els malalts són a
planta, i de manera progressiva,
els exercicis que els fem fer ja són
més actius», ha comentat Josep
Maria Candàliga.

Quant al centre de rehabilitació
que té a la capital del Bages, Can-
dàliga, com la resta de fisiotera-
peutes, l’ha tingut tancat tots els
dies que ha durat el confinament
total. Aquesta setmana passada va
poder començar a treballar però
de manera individualitzada i se-

guint els protocols marcats pel
Col·legi de Fisioterapeutes. «Du-
rant el confinament, amb els pa-
cients amb alguna afecció anterior
a l’estat d’alarma ens ha funcionat
molt bé la teleassistència, amb
gràfics que ens ha proporcionat el
mateix col·legi i que podies variar
a la teva manera, indicant al client
les repeticions que havia de fer de
cadascun dels exercicis». Segons
Candàliga, «també és cert que
érem  considerats un servei essen-
cial, però a la vegada estàvem des-
protegits perquè quan hi havia

una urgència l'havíem d’atendre
amb pocs recursos sobretot quant
a material de protecció».

Davant la situació actual, i en la
fase 0 de desescalada (la fase 1 serà
molt semblant), els fisioterapeu-
tes, segons Candàliga «només po-
dem acceptar un pacient en cada
servei i amb cita prèvia, i hem de
disposar, un cop hem acabat, de
temps per netejar-ho i desinfectar-
ho tot i poder-nos canviar l’EPI,
una mica a l’estil de les perruque-
ries. Quan entrem a la fase 1, segu-
rament tindrem més marge.  Tam-

bé és cert que ara mateix, depe-
nent de l’espai de cada centre, si hi
ha barreres arquitectòniques i la
distància entre un i altre és d’al-
menys dos metres, es pot tractar
més d’un pacient a la vegada, tot i
que per cal tenir cura de canviar-
te  part de l’EPI en el cas que hi hagi
hagut contacte amb algun d’ells.
En el tema del material de protec-
ció, sort n’hem tingut, del col·legi,
que ens ha facilitat  una llista d’em-
preses que podien subministrar-
nos el necessari  per protegir-nos,
bàsic a la nostra feina».
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Ensenyar a ventilar a
les UCI, una tasca per
als fisioterapeutes en
temps de pandèmia
El manresà Josep Maria Candàliga compagina 
la feina a l’Hospital de Vic amb la d’un centre de
rehabilitació que s’està readaptant a Manresa

ARXIU PARTICULAR

Josep Maria Candàliga al seu centre  al carrer Indústria de Manresa

POSAR-SE AL DIA Alguns fisioterapeutes han hagut
d’adequar les seves activitats a la crisi del coronavirus

La temporada passada, el Cen-
tre de Tecnificació de judo del Ba-
ges i Moianès va organitzar el pri-
mer Seminari de Judo Infantil
adreçat a  professors i monitors de
bàsicament de Catalunya.  Malgrat
que la segona  edició, enguany, es
va haver de suspendre. Des del pri-

mer moment del confinament, Es-
port-7 i Judo Moià van fer sessions
d’entrenament tècnic i físic per a
totes les edats i nivells, van donar
la possibilitat d’aprofitar la novetat
per fer el segon Seminari de Judo
Infantil i tractar els temes des
d’aquesta nova perspectiva. Les
ponències van estar a càrrec de
David Roca, Maurici Casasayas
Soler, Pere Alastrué i Maurici Ca-

sasayas Botines. El seminari va
tractar de la visió general de la si-
tuació actual i econòmica als
clubs, el plantejament inicial de
treball amb els alumnes, com di-
vidir  els grups de feina,  cap on
evoluciona la relació i el treball
amb els alumnes, entrenament
amb psicòleg i taula rodona. Da-
vant l’èxit  se’n farà una segona ses-
sió el dia 20 d'aquest mes de maig.

JUDO
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Esport7 i Judo Moià van tractar la
situació actual del judo en un seminari

Davant la progressiva represa
de l’activitat, el Col·legi de Fisiote-
rapeutes de Catalunya ha donat
una sèrie de pautes  per a les dife-
rents fases de desescalada.

El col·legi recorda que es con-
tinua en una situació de pandè-
mia i que cal extremar les mesures
de protecció per evitar el contagi.
Recomana una reobertura es-
glaonada dels centres, amb els
protocols i ús de les EPI que es re-
quereix, programar els pacients
per cita prèvia i amb prou temps
entre un i altre. Per tant, els trac-

taments han de ser individualit-
zats, o sigui, un fisioterapeuta per
pacient, sense sales d’espera pel
tal que coincideixin el mínim de
persones imprescindibles on es
presta el servei de fisioteràpia.

En principi, només es poden
atendre pacients del mateix mu-
nicipi, exceptuant si al municipi
no existeix servei de fisioteràpia.
Cal respectar la separació de dos
metres entre pacients en el cas
que treballin dos o més fisiotera-
peutes amb la corresponent se-
nyalització per indicar la distàn-
cia. Cal instaurar una franja horà-

ria per atendre les persones d’edat
avançada. Cal netejar com a mí-
nim dos cops, una de les vegades,
i obligatòriament al final del dia. 

Els pacients no poden utilitzar
el WC del centre excepte que sigui
imprescindible. Si s'utilitza, cal
netejar-lo immediatament des-
prés del seu ús, netejar sanitaris,
aixetes i poms. La roba de treball
s'ha de rentar diàriament amb ci-
cles de rentat de 60°-90°.

En aquest moment no es per-
meten les teràpies grupals. Possi-
blement, a la fase 1 es podran fer
en grups de 10 persones, mante-

nint els 2 metres de distància. Les
mascaretes que portin els pacients
no poden ser amb vàlvula i si en
porta cal donar-n’hi una de qui-
rúrgica. Un pacient que porti
guants del carrer és com si no en
portés. Ha de rentar-se les mans
amb gel alcohòlic o treure-se'ls i
rentar-se les mans. Els usuaris han
d’evitar tocar superfícies i evitar
venir acompanyat (amb l’excepció
d'aquells casos imprescindibles).
Cal prioritzar l’exercici terapèutic.
Si es treballa al domicili del pa-
cient, cal extremar encara més les
mesures de seguretat.
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Un pacient per professional, una de les pautes bàsiques en
la reobertura dels centres en la fase actual de desescalada

Roger Bars ha renovat  el seu
contracte amb l’Igualada Rigat
fins al juny de 2021. Així, el juga-
dor de Vilanova del Camí conti-
nuarà un any més al primer equip
igualadí. Bars, de només 21 anys,
va debutar a l’OK Lliga amb els
igualadins  la temporada 2015-16
en edat juvenil. Des de llavors,

s’ha mantingut de manera regular
com un jugador de la primera
plantilla i s’ha convertit en una
peça important. El vilanoví va co-
mençar a patinar amb només dos
anys a l’escola de les Escolàpies de
l’Igualada i als 4 anys ja va passar
a  l’Igualada HC. Ha sumat diver-
sos títols, com el de campió de Ca-
talunya benjamí el 2010, subcam-
pió català juvenil el 2016 i al ma-
teix any i el de campió estatal. 
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REDACCIÓ IGUALADA

L’Igualada Rigat renova per a
una temporada més Roger Bars

Poc negoci amb 
el que paguen les
mútues per un servei
 Las limitacions dels fisio-
terapeutes a l’hora de treba-
llar (un pacient per profes-
sional) topa amb el que es-
tan pagant les mútues per
cada servei. Als centres de
rehabilitació no els surten
els números, ja que han
d’assumir les despeses que
tenen (material de protec-
ció, elèctrodes, llum, etc).
Precisament, una de les
claus del negoci era atendre
més d’un pacient alhora.
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