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Activitats de la Societat de Fisioteràpia de l'ACMCB 

III Congrés de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia 

El passat 17 de novembre es va celebrar a l’Auditori de l’Acadèmia de les Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, el III Congrés de la Societat Catalano- 
Balear de Fisioteràpia. 

Aquest tercer Congrés era un repte per a la Junta de la Societat Catalano-Balear de 
Fisioteràpia perquè l’èxit de les anteriors edicions posava el llistó molt alt. Gràcies a 
l’interès generat per les ponències que es presentaven es va assolir novament una 
important participació de professionals -205 assistents- que van gaudir, un cop més, de 
la Fisioteràpia. 

El Dr. Josep Antoni Bombí, president de l’ACMCB, va inaugurar el Congrés amb una 
felicitació a la Societat de Fisioteràpia per la tasca desenvolupada durant els darrers 
anys. L’acompanyaven a la taula el Sr. Manel Domingo, vicedegà del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya, i el Sr. Lluís Puig, president de la Societat de Fisioteràpia. 
El Sr. Sebastià Serrano, catedràtic de Lingüística de la Universitat de Barcelona, va ser 
el responsable del discurs inaugural amb tres emotives microreflexions sobre la 
Fisioteràpia: la primera, la visió de l’evolució humana; la segona, com les mans –el 
llenguatge més antic i universal- es van convertir en una eina fonamental per al 
desenvolupament de l’espècie, sense treure importància al tacte, base de la nostra 
professió; i per últim, els quàntums.El quàntum entès com a unitat bàsica de l’energia, 
una energia positiva necessària per tal d’aconseguir una intencionalitat: la de fer bé les 
coses. 

Seguint el programa, i un cop finalitzat el discurs inaugural, es va donar pas a la primera 
taula, dedicada a la Fisioteràpia de l’Esport, concretament al bàsquet. Aquest primer 
parlament va ser conduït per la Sra. Laia Monné. El Sr. Isaac Serrano va parlar de la 
importància d’un bon treball propioreceptiu en el tractament de l’entorsis de turmell, i la 
Sra. Montserrat Pujol va acostar la seva experiència personal sobre la importància del 
treball d’un fisioterapeuta en un equip esportiu per poder aconseguir tractaments 
individualitzats i específics segons les necessitats de cada esportista. Rafael Jofresa, 
exjugador del Club de Bàsquet Joventut de Badalona, i convidat d’excepció, va 
remarcar els avantatges de tenir un fisioterapeuta dins l’equip mèdic dels clubs per tal 
de prevenir lesions i accelerar el seu procés de recuperació. 



La segona taula de la jornada va ser moderada pel Sr. Ricard Corgos, secretari del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, i va estar dedicada a les Diferents Teràpies 
del Raquis. El Sr. Jesús Domínguez va recordar la importància de la vessant holística 
de la Fisioteràpia i dels diferents factors que s’hi interrelacionen: estructura, psique i 
bioquímica. D’altra banda, la Sra. Concepció Rami va mostrar els resultats d’un estudi 
realitzat al CAP Vinyets de Sant Boi del Llobregat amb pacients amb escoliosi tractats 
amb els mètodes Schroth i Gimnàstica Abdominal Hipopressiva. 

Fisioteràpia i Art va ser el tema de la tercera taula. Violinistes, pianistes, guitarristes, 
etc. són un important col·lectiu on la Fisioteràpia hi té molt camp per a recórrer, i això 
va ser el que la Sra. Maialen Araolaza va destacar com  

 


