
A debat la millora de la gestió de la fisioteràpia privada gràcies a taula 
rodona organitzada pel grup "Projectes socials i culturals" del Col·legi 

 

Tal com us vam anunciar, el passat 7 de juliol vàrem celebrar la taula rodona "L'exercici 
professional en la consulta privada, una mirada transgeneracional". 

Vam comptar amb: 

• Juan V López. Doctor en fisioteràpia, investigador en teràpia manual oscil·latòria i 
desenvolupador del "Mètode Pold". Ha estat professor a diverses universitats i un dels pioners 
de diagnòstic en fisioteràpia a Espanya. Sempre ha treballat en la seva consulta privada. 
Actualment està jubilat. 

• Laura Poblet. 32 anys. Fisioterapeuta graduada l'any 2011, Màster en fisioteràpia de l'esport, 
a més de diversos postgraus i formacions. Fa més de sis anys que té una consulta privada al 
barri del Guinardó. 

• Marc Nin. 43 anys. Juntament amb el seu germà Carles, van acabar els estudis l'any 2004; 
quatre anys després van obrir una consulta de fisioteràpia a Sants, INTECMA. Tenen diverses 
formacions professionals; experts universitaris en PNI, punció seca, ecografies 
musculoesquelètiques, teràpia manual i miofascial. 

El moderador, Antoni Cabot, va agrair als assistents la seva presència i, a la Junta de Govern, 
les facilitats a l'hora de poder dur a terme les activitats ideades pel grup del Consell Social. 

La taula rodona va girar al voltant de l'experiència en aquest context, de cadascun dels 
convidats, seguint el guió d'una sèrie de preguntes que van facilitar i donar veu a les diferents 
maneres d'entendre la professió, dins l'àmbit de la consulta privada. 

Així doncs, se'ls va convidar a explicar el seu punt de vista i la seva experiència sobre temes tals 
com: què els va portar a decidir d'establir-se de manera privada, amb quins avantatges i quines 
dificultats s'han trobat, quins consells donarien als acabats de graduar que volguessin obrir un 
centre o consulta, quant temps dediquen a cada pacient, quin ús en fan dels recursos que 
ofereix el CFC, la seva relació amb les mútues i els metges, etc. 

Va ser un diàleg molt interessant, que va servir per compartir opinions i diferents maneres de 
treballar, per identificar aspectes que poden ajudar a millorar l'activitat diària, fer evolucionar 
la fisioteràpia i fer que, d'aquesta manera, millori l'eficiència sempre en benefici de la 
ciutadania i del mateix gestor del projecte. 

Cal ressaltar els motius que van exposar els tres ponents del fet de voler tenir una consulta 
privada. Eren coincidents en dos casos, poder exercir la professió tal com l'havien entès i après 
durant la formació universitària. La seva experiència en iniciar la carrera professional fent feina 
en altres centres privats i concertats no va ser satisfactòria, no assolien els seus desitjos de fer 
allò que creien que s'havia de fer. No es complien els seus objectius professionals. 



En l'altre cas, el dels germans Nin, el motiu va ser diferent i molt clar. Ells, d'ençà que van 
començar a estudiar, tenien clar que volien tenir una consulta pròpia, i durant la seva formació 
van anar reflexionant i modelant el seu projecte. En finalitzar van crear un pla d'empresa, 
professional, amb molt bon assessorament, per aconseguir el seu propòsit. Ara tenen la seva 
clínica, INTECMA, amb diversos treballadors assalariats.  

La seva visió tan clara i empresarial va anar deixant constància al llarg de les seves 
intervencions. Manifesten, que sense deixar de banda la qualitat assistencial han anat 
progressant en l'àmbit empresarial, fent una gestió de tots els paràmetres de manera eficient i 
professional. 

Els tres van ressaltar que quan un és responsable de la seva consulta ha de tenir clara la part 
de gestió comercial del seu servei. La necessitat de donar-se a conèixer, d'explicar el que fan a 
la consulta, d'explicar també les seves capacitats i habilitats. 

No es pot oblidar la relació professional amb els metges que deriven o tenen relació amb els 
pacients, cal establir contactes amb encreuament d'informes, opinions i suggeriments en 
relació a l'estat i evolució del pacient. És la millor forma d'establir complicitats entre 
professionals sanitaris. 

Molt important també, que el pacient senti que, durant el temps de la consulta, és el "centre i 
protagonista" d'aquell temps. 

En aquest punt va sorgir la frase "empatia + tecnologia", saber escoltar per comunicar millor i 
tenir les competències tecnològiques per ser eficient. 

Van presentar dues visions diferents sobre el temps de tractament. 

Van estar d'acord que les majors dificultats van ser les gestions administratives per tirar 
endavant el projecte des del seu inici. 

En aquest punt es va posar sobre la taula que potser seria un bon servei per part del Col·legi, 
organitzar una formació sobre com desenvolupar el projecte de consulta privada des de tots 
els vessants, administratiu, comercial i de gestió. 

Cal subratllar que les consultories que oferia el Col·legi anys enrere tenien algunes mancances. 

Van manifestar també que actualment, algun cop han fet servir la plataforma que ofereix el 
Col·legi per ensenyar exercicis als pacients i creuen que és un bon servei als col·legiats. 

En cadascuna de les seves intervencions quedaven palesos els consells per a aquells joves que 
ara es vulguin establir.  

Conclosa la taula rodona es va procedir a inaugurar l'exposició de dibuixos "Vida i Vellesa" de 
la nostra companya Anna Verdaguer, fisioterapeuta, que va iniciar la seva tasca professional 
fent un voluntariat a l'Equador, després fent tractaments a domicili i més tard amb estades 
laborals a l'estranger, en balnearis i hospitals. Actualment, treballa en un centre dia a Mataró. 

La seva vocació de dibuixant li ve de ben petita, quan els seus pares sempre li facilitaven un 
quadern perquè pogués dibuixar allà on estigués.  



Utilitzant un senzill ‘pilot’ i aquarel·la ens presenta dibuixos diversos, especialment cares de 
gent gran, molt realistes i que ens mostren els trets més significatius i expressius de les 
persones.  

També ens exposa petits dibuixos de paisatges amb aquarel·la. 

És la seva primera exposició. La seva obra estarà exposada en la sala d'actes del nostre Col·legi 
fins a finals d'agost.  

El grup "Projectes socials i culturals" del Consell Social del Col·legi està molt satisfet de la 
realització d'aquesta activitat, malgrat que l'assistència no va ser gaire alta. 

Tanmateix, es proposa continuar treballant en l'organització de noves propostes adreçades i 
obertes a tots els col·legiats, tant als companys i companyes jubilades com a la resta de 
professionals en actiu. 

Al mateix temps demanen col·laboració per trobar els millors temes per tractar i les millors 
activitats per realitzar. 

Bon estiu a tothom. 

Salut i Fisioteràpia. 


