NOTICIARI Num. 56
COL.LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

Comunicació > Noticiari

Activitats de la Societat de Fisioteràpia de l'ACMCB
L’ACMCB us presenta el III Congrés de la Societat Catalano Balear de Fisioteràpia
que tindrà lloc el proper 17 de novembre a l’Auditori de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya i Balears.
Durant el darrer any, aquesta secció ha servit per poder seguir les activitats
desenvolupades per la Societat de Fisioteràpia, no obstant, molts de vosaltres us
preguntareu qui som i a què ens dediquem? Per parlar de la Societat de Fisioteràpia és
imprescindible començar per l’Acadèmia Catalano Balear de Ciències Mèdiques, entitat
de caràcter independent fundada al 1872, amb la finalitat de ser el punt de trobada dels
professionals de la salut de Catalunya i Balears que pretén promoure l’estudi i el
desenvolupament de les ciències de la salut.
Al desembre de 2004 el Sr. Lluís Puig, fisioterapeuta de l’Hospital de l’Esperit Sant i
professor de Fisioteràpia de la Universitat Internacional de Catalunya i de la Fundació
Universitària del Bages assumeix la presidència de la Junta Directiva de la Societat de
Fisioteràpia, i al seu costat un equip de joves professionals accedeixen als diferents
càrrecs de la Junta, amb la intenció de donar un cop d’aire fresc a la Societat de
Fisioteràpia i revitalitzar-la. Des d’aleshores, tots els nostres esforços han estat dirigits a
un objectiu comú: promoure en tots els seus àmbits el desenvolupament de la
Fisioteràpia, i per assolir-ho hem fet servir dues vies d’acció: les Sessions Científiques,
de caràcter mensual i els Congressos. Són molts els professionals que han passat per la
Societat per compartir els seus coneixements amb els nombrosos assistents a les nostres
activitats.
El proper mes de novembre es celebra el Congrés Anual de la Societat, que aquest any
es consolidarà amb la seva tercera edició, és el complement perfecte a aquestes sessions;
ja que és una oportunitat única per reunir grans professionals -més de 200 a les edicions
anteriors- i parlar sobre el present i el futur de la Fisioteràpia, a les taules i debats,
augmentant any rere any la col·laboració dels assistents. Mirant el futur, la Societat de
Fisioteràpia obre les seves portes als estudiants universitaris, que no només són
assistents habituals a les Sessions Científiques i Congressos, sinó que tenen la
possibilitat de participar activament en elles, dirigint-los com a mínim una d’aquestes
sessions a l’exposició dels treballs realitzats a la carrera.Us esperem a tots en el nou curs
que ja comença, amb noves i interessants sessions, i el III Congrés de la ACMCB.

