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Activitats de la Societat de Fisioteràpia de l´ACMCB
Dimecres 17 de gener es va realitzar a l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques Catalano
Balear la primera sessió de l'any 2007 de la Societat de Fisioteràpia, sota el títol "
Patologia del colze: Tractament quirúrgic i fisioterapèutic". Es va comptar amb personal
de la Clínica Asepeyo de Sant Cugat del Vallès com a ponents d'aquesta sessió. En
primer lloc el Dr. César Abellán, va descriure de manera magistral la complexitat del
colze, una articulació difícil d'abordar tant a nivell conservador, com a nivell quirúrgic.
A continuació la Sra. Escarlata San Martin i la Sra. Leonor Quiroz, ambdues
fisioterapeutes, van exposar els tractaments que realitzen al seu servei tant a nivell postquirúrgic, com a nivell conservador.
La sessió va estar moderada pel Sr. Manel Torelló fisioterapeuta i supervisor del
Departament de Rehabilitació de la clínica, qui a més de fer referència al funcionament
d'aquesta important mútua laboral i descriure les seves instal·lacions, va deixar pal·les el
seu suport envers la Societat de Fisioteràpia oferint la seva col·laboració sempre que
sigui oportú i possible, fet que honora i agraeix la Societat.
En aquests darrers mesos la Societat ha intervingut en diversos mitjans de comunicació.
El dia 7 de gener COM Ràdio va convidar al President de la Societat de Fisioteràpia a
participar al programa "COM Diumenge", on li van fer una entrevista de vint-i-cinc
minuts per parlar de Fisioteràpia, de les tasques que realitza el fisioterapeuta, ressaltant
la prevenció i fent esment especial en la no necessitat d'estar lesionat per visitar un
fisioterapeuta, fet important per donar a conèixer la societat catalana.
El dia que es va presentar el Decret de Teràpies Naturals, el Lluís Puig va assistir en
directe al programa, "El matins de TV3", conduit per Josep Cuní, on va expressar el
profund desacord a aquest Decret per part de la professió, aspecte que va quedar bastant
clar, sobretot amb la pregunta realitzada per Pilar Rahola: "M'està dient que el que s'està
fent és legalitzar l'intrusisme?" Amb la resposta afirmativa del president.
Un esdeveniment curiós en el que la Societat va instar activament va estar diumenge 4
de febrer a la retransmissió del partit del Barça a Catalunya Ràdio, per Joaquim Maria
Puyal, on es va repetir diverses vegades que el massatgista estava realitzant embenats al
jugador Etto abans de sortir al camp. Aquest fet va provocar l'enviament, per part de la
Societat, d'una carta a l'emissora demanant una rectificació, doncs donat el moment pel
qual està passant la professió és important no difondre termes incorrectes. L'actual

moment precisa el rigor que els caracteritza i és important deixar clar que el massatgista
es dedica a fer massatges i el fisioterapeuta és un agent de salut format i capacitat per a
realitzar prevenció, readaptació i manteniment de la salut a través dels massatges,
tractaments curatius o preventius: embenats o "tappings".
La Societat de Fisioteràpia va rebre resposta als quinze dies següents on després de la
retransmissió es va fer esment de la carta i es van corregir els comentaris erronis.
Destacar també la sessió celebrada el passat dimecres 28 de Febrer "Fractures del terç
proximal de fèmur" on es va comptar amb la presència del Dr. Jenaro Fernández
Valencia de l'Hospital Clínic i la Sra. Clara Lorena Llicenciada en Fisioteràpia per la
Universitat Fundació Maria Cano de Colòmbia. La sessió va estar moderada per la Sra.
Montse Nuevo, fisioterapeuta de l'ICEMEQ, Hospital Clínic i Provincial, que va
explicar com fer prevenció des de la nostra professió, intentar evitar les caigudes, i fer
educació
sanitària.
El Dr. va exposar d'una manera molt didàctica i amena les tècniques actuals
d'intervencions quirúrgiques, a través de la cirurgia mínimament invasiva, ressaltant la
importància de la tasca del fisioterapeuta tant a la pre-cirurgia com a la post-cirurgia.
D'altra banda la fisioterapeuta va explicar el funcionament dels

