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Activitats de la Societat de Fisioteràpia de la Acadèmia de Ciències Mèdiques
Catalano-Balear
Com hem anat informant a cada Noticiari, la Societat de Fisioteràpia de la ACMCB,
realitza de manera periòdica actes-sessions científiques durant tot l'any.
El curs acadèmic 2006-2007 va començar el dia 4 d'octubre de 2006 amb una primera
sessió científica en la que els ponents van ésser estudiants o fisioterapeutes recent
diplomats. Aquesta iniciativa es durà a terme una o dues vegades a l'any a la Societat,
amb l'objectiu de donar la possibilitat als estudiants i fisioterapeutes recent diplomats de
poder presentar treballs d'interès realitzats a les Universitats i d'aquesta manera
compartir-los entre tots. Les ponències presentades van ser: "Escurçament del
recorregut cervical en accidents de trànsit" exposada per Sergi Villanueva i "El
Fisioterapeuta Saludable" exposada per Mireia Grossmann, que amb una petita sessió
pràctica a la que va col·laborar Bibiana Torrent, ens va aclarir molt la seva exposició.
L'11 de novembre es va celebrar el II Congrés de la Societat de Fisioteràpia, com ja us
avançàvem al Noticiari del mes de setembre-octubre. Novament es tractava d'un
Congrés amb un programa atractiu i de temes diversos, i això es va fer pal·les amb una
gran assistència, 270 persones.
Els ponents van estar a un nivell excel·lent i els assistents tal i com ens van manifestar a
les enquestes d'opinió i diferents e-mails rebuts posteriorment, van quedar molt satisfets.
Enguany vem comptar amb la presència del mediàtic periodista Sr. Josep Cuní per
realitzar el discurs inaugural i que en acabar la seva intervenció ens va transmetre una
màxima que ens l'hauríem d'aplicar :
"Aneu i parleu, sortiu i parleu, feu-vos notar". Entre entre tots hauríem de fer el que diu
aquesta interessant frase, i fer més promoció de la nostra professió.
D'altra banda el passat 13 de desembre es va celebrar la sessió mensual que portava per
títol "L'exercici terapèutic cognoscitiu" (Mètode Perfetti) exposada per Laia Sallés,
ponent de la sessió, que amb molta claredat ens va fer gaudir de les aplicacions del
Mètode Perfetti i dels bons resultats terapèutics, així com també d'una part pràctica i
l'Assemblea Anual de la Societat on es va portar a terme una renovació de càrrecs,
establert als estatuts. Així, actualment la Junta de la Societat de Fisioteràpia de la
ACMCB ha quedat organitzada de la següent manera:
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