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Comarques Local

n El conseller de Salut, Josep Maria 
Argimon, va recordar ahir en el Con-
grés Internacional de Fisioteràpia 
que «s’està treballant per impulsar 
el paper dels fisioterapeutes dins del 
sistema de salut» i va assegurar que 
«abans de finalitzar l’any 2022 es co-
mençarà a desplegar la figura 
d’aquest professional a tots els 
Equips d’Atenció Primària de tot el 
territori». Aquesta decisió forma 
part «de la línia estratègica d’incor-
poració de nous perfils professio-
nals a l’atenció primària, amb 
aquesta visió de reforç de la preven-
ció, la promoció de la salut i la salut 
comunitària».  

En aquest sentit, el degà del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-
lunya, Ramon Aiguadé, va reclamar 
«la creació de places de fisioteràpia 
a atenció primària amb un clar per-
fil de prevenció i atenció comunità-
ria, que suposarien un gran canvi en 
la millora de la salut». També va afe-
gir que «actualment hi ha altres pro-
fessionals al Sistema de Salut de Ca-

talunya que estan assumint compe-
tències que són pròpies dels fisiote-
rapeutes. Amb la incorporació 
d’aquestes noves places de fisiotera-
peutes a primària es podran cobrir 
aquestes funcions sense necessitat 
d’augmentar la pressió assistencial». 

De fet, l’evidència científica cor-
robora que un abordatge actiu de la 
fisioteràpia juga un paper important 

en aquest tipus de pacients, i una so-
lució eficient i real per al sistema sa-
nitari. D’aquesta manera, fisiotera-
peutes gironins es mostren «espe-
rançats» amb l’assignatura pendent 
de la Sanitat pública. Imma Soler, 
membre de la secció territorial Gi-
ronina del Col·legi de Fisioterapeu-
tes de Catalunya, afirma que l’ab-
sència de professionals en el siste-
ma públic comporta «un dèficit i 
una necessitat que s’ha evidenciat 
encara més amb l’actual context 
pandèmic», afirma. També afegeix 
que «a més de la covid-19, tenim 
una altra pandèmia important que 
és el dolor crònic: una de cada cinc 
persones pateix dolor persistent i 
això genera un cost sanitari altís-
sim». Finalment, «hi ha una alta in-
versió econòmica tant en proves di-
agnòstiques com en tractaments, i 
els resultats són molt pobres amb els 
mitjans utilitzats fins ara».   

Respecte al nombre de pacients 
atesos, Soler afirma que les afecci-
ons musculoesquelètiques a les co-
marques gironines solen ser un 30% 
de les consultes realitzades a medi-
cina general, i els estudis demostren 
que, un accés directe a la fisioterà-
pia podria resoldre un 85% d’aques-
tes patologies, fet que generaria una 
reducció de costos directes, com ara 
baixes, pensions per incapacitat i 
farmacologia i «es donaria una res-
posta real i necessària als pacients», 
conclou. 

Incorporar fisioterapeutes als CAPs 
podria resoldre un 85% de lesions
u Professionals gironins es mostren «esperançats» per la contractació de Salut aquest any
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Fisioterapeutes en la jornada internacional d’ahir. COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES

Segon Congrés 
Internacional amb 
1.800 professionals
u Durant dos dies Barcelo-

na acull un congrés interna-

cional que s’havia de fer el 

2020 però es va ajornar per 

la pandèmia. En aquesta 

edició s’han dissenyat di-

versos espais per a la parti-

cipació activa dels assis-

tents, amb la incorporació 

d’una sala exclusiva d’acti-

vitat física terapèutica al 

costat de la zona d’exposi-

ció. També està prevista la 

participació d’associacions 

de pacients i altres professi-

onals sanitaris. En total hi 

ha 1.8000 professionals 

inscrits. DDG BARCELONA

Les afectacions 
musculoesquelètiques a  
Girona solen ser un 
30% de les consultes a 
medicina general

TALL DE LA GRAN VIA DE JAUME I AMB EL CARRER 

JOAN MARAGALL PER TREBALLS D’ASFALTATGE

A partir del dilluns 30 de maig a les 8 h i fins al divendres 10 de juny a les 20 h es tallarà la circulació de vehicles de la Gran Via de Jaume I a 
l'encreuament amb el carrer de Joan Maragall (sentit plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba). El motiu del tall és a causa dels treballs d'asfaltatge de la cruïlla.

La Gran Via de Jaume I quedarà tallada a l’alçada de l’avinguda Mariano Álvarez de Castro. Els vehicles que circulin en sentit plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba es desviaran cap a l’avinguda 
Mariano Álvarez de Castro i cap a la plaça de l’Hospital. El carrer de Joan Maragall quedarà tallat a l’altura del carrer Sant Antoni Maria Claret. L’accés al carrer Dr. Francesc Coll i Turbau s’haurà 
de fer des dels carrers Ferran Agulló, Sant Antoni Maria Claret, Bernat Bacià i entrar des de la Gran Via de Jaume I. En l’última fase de l’obra el tram del carrer de Joan Maragall comprès entre la 
plaça de Pompeu Fabra i la Gran Via de Jaume I es trobarà sense sortida cap a la Gran Via de Jaume I. Els vehicles que surtin dels guals se’ls desviarà en direcció a la plaça de Pompeu Fabra.

Per més informació: www.girona.cat/incidencies
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