
  
 
 

 
 

NOTA DE PREMSA 

 
 

 
EL COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 
ENGEGA UN PROGRAMA FORMATIU CENTRAT EN LA 

REHABILITACIÓ DE MALALTS DE COVID-19 
 

 
• El Col·legi impulsa accions formatives de la fisioteràpia, com un 

element clau per a la total rehabilitació de malalts de Covid-19. Les 
píndoles formatives es poden seguir al canal de YouTube del Col·legi.  
 

• Aquest dijous, a les 18.30 h, s’ha programat la sessió “Noves 
estratègies de rehabilitació enfront de la pandèmia” en col·laboració 
amb el Consorci Sanitari del Maresme.  

 
Barcelona, 27 de maig de 2020.- Des de l’inici de la pandèmia, el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya ha posat en marxa un intens programa formatiu per tal 
de donar resposta a les necessitats de la pandèmia. Dintre d’aquest programa 
destaca, per suposat, tota la temàtica vinculada al tractament i rehabilitació posterior 
de malalts de la Covid-19.  
 
Aquest dijous, a les 18.30 h, al canal de YouTube del Col·legi, amb la col·laboració 
del Consorci Sanitari del Maresme, es presentarà el nou projecte telemàtic que s’ha 
iniciat per a pacients de Covid-19 donats d’alta i s’exposaran totes les estratègies de 
tractament ofertes a tots els pacients.  
 
La sessió comptarà amb les intervencions de:  
 

 Eulogio Pleguezuelos Cobo, doctor en Medicina física i 
Rehabilitació. Cap del Servei de Rehabilitació del Consorci Sanitari del 
Maresme (CSdM).  

 
 Jessica Carcolé, fisioterapeuta del CSdM i coordinadora del Servei 

de Rehabilitació de l'Hospital de Mataró. 

 
 Aïda Martínez Fajarnes, fisioterapeuta del CSdM i coordinadora de 

pràctiques hospitalàries. 

 
Problemes musculars, rehabilitació de la capacitat motriu, millora del sistema 
respiratori... són exemples de com la fisioteràpia és necessària per reduir els efectes de 
la Covid-19 i millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen aquestes seqüeles.   
 

https://www.youtube.com/channel/UCPScSZI8F1SVlt4rAklj6dw
https://www.youtube.com/channel/UCPScSZI8F1SVlt4rAklj6dw


… I segona edició del curs “Actualització en fisioteràpia en l'afectació de la  
Covid-19” 
 
Davant la situació actual dels malalts per la Covid-19 i les seves particularitats, el 
Col·legi juntament amb el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 
(CGCFE) ha considerat necessari realitzar una actualització dels coneixements dels 
col·legiats perquè puguin proporcionar a aquests pacients el tractament més 
adequat. 
 
Per això, ha posat en marxa la segona edició del curs. Aquest curs serà online i 
gratuït per a tots els col·legiats. La durada prevista és de 25 hores i consta de tres 
blocs. 
 
BLOC I: ABORDATGE DEL PACIENT AMB COVID-19 
BLOC II: ABORDATGE DEL PACIENT QUE HA PASSAT LA COVID-19 
BLOC III: EINES PER A l'ABORDATGE DE PACIENTS DURANT EL CONFINAMENT 
 
La inscripció podrà realitzar-se fins al diumenge 7 de juny. 
 
 
Podeu seguir tota la informació pràctica i professional del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya a través dels seus canals de Twitter, Instagram, Facebook i també 
a Telegram.  
 
 
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.  
 
 

   
  

Per a més informació: 

The Almond Connection 

Xavier Barrachina 

xavier@thealmondconnection.com 

www.thealmondconnection.com 

 

ÀREA DE COMUNICACIÓ 

C/ Segle XX, 78, 08032, Barcelona 
Telèfon 93 207 50 29  

www.fisioterapeutes.cat/comunicacio  
comunicacio@fisioterapeutes.cat 
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