Resposta del Servei d'Atenció 5430:
Benvolgut oient,
Gràcies per la confiança dipositada en nosaltres, però per aquestes qüestions heu d'adreçar-vos a centrededades@catradio.cat
Atentament,
Servei d'Atenció a l'Oient, Departament d'Esports
Adjuntem el missatge rebut:
M'agradaria que el Joaquim Maria Puyal rectifiqués i digués que els embenats a l'Etto els hi ha fet un fisioterapeuta i no un massatgista. Donat que
recentment s'ha aprovat el decret de teràpies naturals i estem lluitant els fisioterapeutes per tal de que s'aclareixin competències. Els massatgistes
s'han de dedicar a fer massatges. Estem protestant a la Conselleria per la resolució d'aquest decret i comentaris com aquest no ens ajuden. SÓC EL
PRESIDENT DE LA SOCIETAT CATALANO BALEAR DE FISIOTERÀPIA

Benvolguts companys:
En primer lloc vull dir-vos que sóc un fidel seguidor de les vostres retransmissions
futbolístiques, per la manera com les realitzeu, el vostre vocabulari particular i rigor esportiu
(sóc dels que treu el volum del televisor i us escolta a vosaltres).
En el partit del passat diumenge en el camp de l’Osasuna, abans de que sortís l’Etto al camp,
en els seus preparatius el Joaquim Maria Puyal, va repetir diverses vegades que li estaven fent
els embenats el massatgista. M’agradaria que donat el moment pel qual estem passant en la
professió de fisioteràpia, rectifiques i digués que els embenats els hi estava fent el
fisioterapeuta del Barça, perquè a més així em consta, que és fisioterapeuta. Recentment
s’acaba d’aprovar per part de la Conselleria de Salut el decret de les teràpies naturals, en
contra de l’opinió del Col·legi de Fisioterapeutes i de la Societat Catalano Balear de
Fisioteràpia, de la qual en sóc el president.
Estem d’acord en que les coses s’han de regular, però no creiem que sigui lògic regular
matèries que ja estan reglades dins l’àmbit curricular, de formació continuada i de postgraus a
les diverses universitats que imparteixen la formació de fisioteràpia. I per tant, facilitar que
aquests coneixements s’imparteixin fora de l’àmbit universitari no valora i no respecta la tasca
feta fins aquest moments, on sempre s’ha intentat estar a prop de les necessitats de la
societat..
Per tant s’haurien de matisar molt més les disciplines a regular i les competències que tenen.
És per aquest motiu Sr. Puyal que li demanaria que amb el rigor que els caracteritza, que a
més sempre que donen diagnòstics mèdics, o l’abast de lesions penso que ho fan de manera
molt adient, caldria que deixes clar que el massatgista es dedica a fer massatges ( o almenys
s’hauria de limitar a fer-ho) i el fisioterapeuta és un agent de salut format i capacitat per

realitzar prevenció, readaptació i manteniment de la salut, és a dir que està capacitat per
a fer massatges, tractaments curatius o preventius: embenats o “tappings” com és el cas
del diumenge passat amb l’Etto abans de sortir al camp.
Agrairia moltíssim la vostra comprensió i resposta envers els nostres greuges fent un comentari
per la ràdio.
Moltes felicitats per les retransmissions i que per a molts anys!!!!!
Una cordial salutació
Lluís Puig Torregrosa
President de la Societat Catalano Balear de Fisioteràpia

