
 
 

NOTA DE PREMSA 

 

 

Meritxell Egea i Melanie Maibach guardonades 
amb el Premi al Fisioterapeuta de l’Any 2019 

 
• Les guanyadores són les fundadores de MIM Esquena Sana a l’Escola mitjançant el qual 

han desenvolupat una metodologia innovadora, fresca, divertida per a nens i nenes a 
través del cant, del ball i l’experimentació per tal d’aprendre a cuidar les seves esquenes. 

 
• El premi Fisioterapeuta de l’Any es decideix per votació popular entre els col·legiats i 

col·legiades del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.  
 
Barcelona, 11 de novembre de 2019.- Meritxell Egea i Melanie Maibach, fundadores de MIM 
Esquena Sana a l’Escola, han estat guardonades amb el Premi al Fisioterapeuta de l’Any 2019, 
guardó amb què el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya reconeix anualment professionals 
col·legiats per la tasca feta i la difusió que fan de l'ofici. 
 
El premi Fisioterapeuta de l’Any s’ha decidit mitjançant votació popular dels col·legiats. Les dues 
guanyadores han rebut el 50% dels suports en les votacions, seguides per Àlex Giné (28%) i  Marc 
Sebastián (22%). El Premi els serà entregat en l’acte final (19h de la tarda) de la Jornada de 
Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, que organitza el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, 
aquest divendres, 15 de novembre, a l’Hotel Hesperia Barcelona Tower.  
 

El premi reconeix la tasca professional de Meritxell Egea i Melanie 
Maibach com a fundadores de MIM Esquena Sana a l’Escola, on 
desenvolupen una atenció dirigida a nens i nenes, tot fent-los 
conscients de la importància de l'educació gestual i postural, per 
ajudar-los a promoure la seva salut i evitar i prevenir, en un futur, 
els mals d'esquena. El seu és un projecte innovador, arrelat al 
territori amb una metodologia fresca i divertida per arribar als 
nens i nenes a través del cant, del ball, experimentant... activitats 
diverses que serveixen perquè nens i nenes aprenguin de manera 
molt natural com és la seva esquena. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Sobre el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
 
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és el col·legi professional que defensa els interessos del 
col·lectiu de fisioterapeutes catalans i que alhora vetlla per les bones pràctiques en fisioteràpia.   
Actualment, compta amb més de 10.500 col·legiats i col·legiades, per als quals du a terme accions 
de formació, orientació, assessorament, defensa i difusió de la professió. 
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