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Exitosa jornada interuniversitària
El passat 5 de novembre del 2005 es va celebrar a la seu de l'Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, la "Jornada Interuniversitària de la
Societat Catalana de Fisioteràpia", que va organitzar la mateixa Societat.
El President de l'Acadèmia, el Sr. Josep A. Bombí i el nostre Degà, el Sr. Daniel
Jiménez, van ser els encarregats de fer la Inauguració oficial de la jornada. L'acollida va
ser molt important ja que van assistir-hi 240 fisioterapeutes, entre futurs professionals,
és a dir, estudiants de fisioteràpia, i fisioterapeutes ja diplomats.
La Jornada tenia el propòsit de compartir coneixements i experiències sobre diversos i
innovadors camps de la Fisioteràpia, com va ser el cas de las ponència sobre
Fisiosexologia a càrrec de la Sra. Mercedes Blanquet, que va explicar problemàtiques
considerades tabú per molts i ens va comentar l'ampli ventall de possibilitats de
tractament que hi ha. La ponència sobre Fisioteràpia Esportiva en el Món del Motor
amb el Sr. Salvi Delmuns, que acostumat a haver de col·laborar amb els seus pilots
perquè aconsegueixin la "Pole Position", té el rècord a l'hora de fer ponències sense cap
lletra i mostrar un reguitzell de fotografies de les múltiples coses que es fan als pilots.
La ponència sobre Fisioteràpia aplicada als animals del Sr. Antoni Ramon Boixaderes,
també va ser espectacular, va mostrar que als animals se'ls pot aplicar el mateix que a
les persones, si bé que amb petites adaptacions; la veritat és que no es veu cada dia com
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El tema de la Síndrome de la Fibromiàlgia, era un dels nostres objectius, donat que
encara falta molt camí per recórrer, i la nostra professió es fa dia a dia, cada vegada més
imprescindible pels pacients afectats per aquesta patologia; la Sra. Sònia Monterde ens
va aclarir molts aspectes sobre aquesta malaltia i com ajudar als pacients que la
pateixen.
També vam gaudir de l'art de la música clàssica amb una peça de Beethoven tocada per
una jove músic amb el violí i que va donar pas a la Sra. Esther Sardà que va exposar la
Fisioteràpia en el Món de l'Art , amb una clara i present mostra de les postures i les
tensions que els músics pateixen i quines són les solucions que se'ls dóna.
La ponència sobre Propiocepció va ser a càrrec de la Sra.Laia Monné, qui a més de
donar una excel·lent ponència amb vídeos molt aclaridors dels diferents exercicis va
portar diferents materials que anava treient de la bossa que semblava màgic, perquè no
paraven
de
sortir-hi
objectes.
El Sr. Pedro Rubio amb un tema tant interessant com les Influències Viscerals en els
Descentratges de l'articulació Coxofemoral, ens va donar una llicó magistral, així com
la Sra. Rosa Cabratosa que ens va parlar del les Disfuncions Crani-Mandibulars.

Temes no menys importants com el Massatge, a càrrec del Sr. Juan Carlos Bretones,
recordant-nos un cop més el privilegi que tenim de poder establir una química amb les
nostres mans i la Fisioteràpia Respiratòria, amb el Sr. Ricard Castro, que ens va explicar
que els fisioterapeutes que es dediquen a la Fisioteràpia Respiratòria fan unes trobades
on posen coneixements en comú, per tal de fer un treball de qualitat i homogeni tots
plegats.
Tots aquests temes van ser moderats per Directors o caps d'estudis, de les diferents
escoles universitàries de Catalunya, fomentant el diàleg a les diferents taules rodones en
les que molt positivament tots els assistents van participar de forma molt activa.
Estem segurs que molts fisioterapeutes desconeixien l'existència d'aquesta societat i fins
i tot de la Acadèmia, fundada l'any 1872 i que està formada per 76 Societats
Científiques, entre les quals existeix, la nostra, la vostra, la Societat de Fisioteràpia.
Els objectius que pretén l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, són: impulsar la recerca en
l'àmbit de les Ciències de la Salut, promoure la formació continuada dels profes

