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116 + 117

133 + 134

113

115

PO Mobilització
amb moviment
en esquinços
de turmell:
pràctica i evidència
 F. Neto

PO Disfuncions
i tractaments
innovadors del
sòl pelvià femení
i masculí en relació
a l’activitat física
 D. Sanchez

127

128

129 + 130

131

132

124 + 125

111 + 112

Acreditació assistents

9:00

Inauguració
 R. Aiguadé
 JM. Argimon
 G. Paseiro

10:00
PO El traumatisme
cranioencefàlic
lleu i el paper del
fisioterapeuta en el
tractament
 S. L. Whitney

PO Estudi PREFROB.
Prevenció de
la fragilitat en
ancians obesos
 M. Tarradellas

MA Classe sobre els
exercicis musculars
per al sòl pelvià
 K. Bø

MA Ecografia en
sòl pelvià. Tècnica
d’abordatge des
de la fisioteràpia
 C. Walker

MA El peu caigut en
pacients neurolò
gics: és realment
una qüestió dels
dorsiflexors?
 G. Davy

MA Principals tèc
niques de drenatge
de secrecions en
pediatria
 G. Muñoz

PO Abordatge amb
ones de xoc de la
tendinopatia rotular
 S. Romero

PO Prehabilitació en
càncer de mama
 A. Casanovas

11:00

Fira comercial
i activitats
lúdiques

PO La pràctica del
terapeuta manual:
perquè “bé” no
està bé
 E. Puentedura

PO Exercici tera
pèutic i deterio
rament cognitiu
 J. Ars

12:00

13:00

14:00

PO La lesió d’isquio
surals en l’esportista.
On encaixa la tècni
ca d’electròlisi per
cutània intratissular
(EPI) ecoguiada?
 J. M. Sánchez

PO Seure menys
i moure’s més; barre
res i els facilitadors
en persones amb
problemes greus
de salut mental
 G. Jabardo

PO La síndrome del
dolor patel·lofemo
ral: un abordatge
de tractament
multimodal
 A. Albasini

PO Libera- Care.
Sistema de gestió
i qualitat de vida
en la cura de
les persones
 J. Sala

PO Biòpsies
de punts gallet
miofascials:
història i estat actual
 O. Mayoral

PO Lesions
tendinoses, des de
la genòmica fins al
Return to Play: Una
visió des del FCB
 G. Rodas
 X. Linde

PO El model
biopsicosocial,
l’atenció centrada
en el pacient
i l’exercici
 B. Cormack

PO Dolor crònic
en la gent gran.
I ara què?
 P. Bacardit

PO Integració clínica
de sistemes en fisio
teràpia: de la teòrica
a la pràctica i de la
pràctica a la teòrica
mitjançant...
 P. Rubio

PO L’entrenament
i exercici terapèutic
en els programes
de rehabilitació
pulmonar i l’activitat
física a llarg...
 E. Gimeno

PO Lliçons clau
per implementar
l’exercici basat
en l’evidència
a l’hora de prevenir
caigudes i...
 J. Whitney

PO Abordatge de
fisioteràpia del
pacient afectat
d’una fractura
proximal de l’húmer
 L. Puig

PO Tractament
del dolor crònic des
d’Atenció Primària.
Una transformació
del model
assistencial
 F. Montero

PO Impingement
femoroacetabular.
Estat de l’art i impli
cacions clíniques
 F. Ramos

PO Eficàcia de la
radiofreqüència mo
nopolar capacitiva
resistiva juntament
amb tècniques mio
fascials com a...
 A. Carralero
MA Patologies del
sòl pelvià femení:
problemes urinaris
i sexuals
 A. Abelló

MA Tractament
fisioterapèutic
de les disfuncions
sexuals masculines
 I. Ramírez

MA Recuperació
de la funció motora
segons Utley/Woll
 M. González

MA Valoració del
peu pediàtric i de la
mobilitat articular
de les extremitats
inferiors
 C. Escalona

MA La CIF com a
marc d’actuació
en fi
 sioteràpia
pediàtrica:
aplicació pràctica
 N. Suc

PO Fisioteràpia
vestibular, basada
en el raonament...
 S. Crucci
PO Mobilització
precoç en l’ECMO
 B. Planas

PO La eHealth con
tra el desconeixe
ment del sòl pelvià
 E. Hernando
PO L’oblidat de la
ciència: tractament
de fisioteràpia...
 C. Campoy
PO Utilitzar la repre
sentació del propi
cos en la realitat...
 T. Donegan
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116 + 117

133 + 134

113

115

127

128

129 + 130

131
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124 + 125

Fira comercial
i activitats
lúdiques

15:00

16:00

PO Ús de sistemes
d’entrenament cog
nitiu i de la velocitat
en la pràctica clínica
 E. Esteban

PO El Forced
Use Utley/Woll
i l’evidència científica
 M. González

PO Càrrega òptima
i rehabilitació de les
lesions dels lliga
ments del turmell
 C. Bleakley

PO Noves pers
pectives per a la
neurorehabilitació
 J. Medina

17:00
PO Teràpia
d’exercici per a
pacients amb dolor
crònic: Una veritat
incòmoda?
 J. Nijs

PO Teràpies
intensives, canvi
de paradigma?
 C. Vázquez

PO Canviar el rumb
de l’esclerosi múlti
ple amb el progra
ma innovador MS
Get a Head Start
 G. Davy

PO Detecció i con
trol de deficiències
funcionals com a
eina de prevenció
en l’esport actual
 C. Adillón

PO Variabilitat de
la lesió muscular
a l’esport. Lesions
a diferents músculs
i/o a diferents ubica
cions comporten...
 I. Serrano

PO Evidència cientí
fica i marc clínic del
concepte Bobath
 M. Junquero

PO Utilització de la
tecnologia 3D en
l’àmbit de la salut...
 L. Boixader
PO V-Chair. Solu
cions que revolucio
nen el model...
 P. Tramutolo

PO La CIF com a
marc d’actuació
en fisioteràpia
pediàtrica
 N. Suc

PO Exploració en
fisioteràpia del
pacient vertiginós
i inestable
 J. Fernández

PO Acupuntura
clínica, electroacu
puntura i neuromo
dulació funcional
(coneixements
i aplicació en...
 A. García

PO Teràpia Postural
Propioceptiva,
estabilitat segmental
i control motriu
 C. Cano

PO Fisioteràpia
en pediatria: pers
pectives des de la
investigació
 V. Robles

PO Exercici tera
pèutic en pacients
neurològics
 A. Jiménez

PO La hipoteràpia
i la implicació en
el processament
sensorial
 S. Andrés
 C. Soler

PO Aplicació de les
tècniques abdomi
nals hipopressives
en la fisioteràpia
 M. Checa

PO Superar la
incapacitat...
 C. Enzina
 D. Vilanova

PO Fisioteràpia
respiratòria en
pediatria: principis
bàsics del pacient
pediàtric i actua
lització científica
 G. Muñoz

PO Debilitat
diafragmàtica en
el pacient crític
 G. Ballesteros

PO Columna
cervical i espatlla.
Entenent la seva
relació estructural
i funcional
 M. Tejedo

PO Evolució fun
cional de pacients
post-COVID-19
tractats amb un
protocol de rehabili
tació domiciliària...
 N. Torres

PO Portal de comu
nicació i seguiment
de la rehabilitació...
 E. Farga

PO Valoració
objectiva del peu
pediàtric
 C. Escalona

PO Pain Neuros
cience Education:
Abordatge “hands
off” en el tractament
del dolor persistent
 I. Mohamed

PO Protocol de
fisioteràpia després
de la intervenció
d’hemilaminectomia
toracolumbar a...
 M. Subirats
 L. Castells

PO Què en sabem
de la neurociència
del dolor i com ho
podem aplicar als
nostres pacients?
 C. Arjonilla

PO Fisioteràpia vs
osteopatia:
la reconciliació,
és possible?
 E. Ramón

PO Trencant mites
i falses creences:
l’educació com
a tractament
 D. P. Nogueira

PO El paper senso
rial de la planta del
peu: Revisió i actua
lització de perspecti
ves clíniques
 A. Pose

MA Modulació del
flux respiratori per
millorar el drenatge
de secrecions
durant ventilació
mecànica invasiva
 J. D. Martí

MA Adherència al
tractament amb
CPAP en pacients
amb SAHS: impacte
de l’educació sani
tària especialitzada
i integrada en un
programa de reha
bilitació pulmonar.
Necessitat d’incor
porar el concepte
de parKours en
la rehabilitació
de demà
 A. Castanyer
 M. Saladie

PO Recomanacions
Europees (EULAR)
d’Activitat Física...
 S. García
PO Lliscament del
nervi ciàtic en lesió
isquiosural...
 C. Munné
PO Disseny d’un dis
positiu de valoració
i tractament de...
 A. Carrasco
PO El costat fosc de
la força muscular:
eina terapèutica...
 F. Martín

18:00

19:00

20:00

111 + 112

PO Com la projecció
sensorial...
 A. H. Riñé
 J. Bargalló

PO Rol del fisiote
rapeuta en malalties
neuromusculars
 R. Muní

TR Taula
institucional

MA Integrant el nou
paradigma d’atenció
al pacient amb dolor
crònic a la pràctica
diària: evidència
i aplicabilitat clínica
 A. Luque

PO Eficàcia de
l’abordatge manual
fisioterapèutic i...
 R. Tutusaus
PO Avaluació eco
gràfica de la capsuli
tis adhesiva de...
 C. Moragues
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Acreditació assistents

MA Actualització del
vertigen posicional
paroxístic benigne
(VPPB)
 S. L. Whitney

9:00

PO Rehabilitació:
de la teràpia física al
rendiment esportiu
 E. Céspedes

MA Seguretat
i efectivitat de
la manipulació
espinal: realment
la teràpia manual
no funciona?
 E. Puentedura

Comunicacions
lliures

FTPitch

Hi haurà una
comunicació
cada 15 minuts
PO Malalties del
múscul i exercici
de força: amics
o enemics?
 R. Sebio

MA La síndrome
del dolor patel·lofe
moral: un abordatge
de tractament
multimodal
 A. Albasini

MA Obstacles i pro
meses del Programa
d’Exercici Otago.
Com funciona
realment a l’hora de
prevenir caigudes?
 J. Whitney

MA Prescripció
d’exercici físic
en les persones
grans. Metodologia
VIVIFRAIL
 M. López

10:00
PO HIITherapeutic:
Una modalitat
terapèutica?
 J. Casaña

PO Exercici tera
pèutic i malaltia
metabòlica. Què
sabem fins ara?
 R. Arán

PO Atenció i abor
datge de la condició
post-COVID-19:
una visió des d’una
Unitat...
 R. Coll
 S. Soler
PO Efectes de
la rehabilitació
respiratòria sobre
els símptomes re
llevants de la COVID
persistent...
 A. Castanyer

11:00

12:00

13:00

14:00

PO Exercici tera
pèutic i càncer.
Aspectes indispen
sables a considerar
per part dels
fisioterapeutes
 E. Cyrus

MA Repensant
l’exercici
 B. Cormack

MA Ús de sistemes
d’entrenament cog
nitiu i de la velocitat
en la pràctica clínica
 E. Esteban

PO Prescripció
d’exercici al càncer
de mama: Més enllà
del “RM”
 C. Roldán

PO Exercici tera
pèutic i malaltia
crònica: The best
evidence for the
oldest therapy
 J. Vilaró

PO Exercici: una
vacuna contra el
dolor crònic
 A. Alonso

PO Hi ha exercicis
alternatius a
l’entrenament dels
músculs del sòl
pelvià (EMSP) en
el tractament de...
 K. Bø

PO Exercici tera
pèutic de tipus
multicomponent
en l’adult major:
De la teoria a
la pràctica
 N. Labata

Comunicacions
lliures
Hi haurà una
comunicació
cada 15 minuts

Reunió de degans
Activitat no oberta
al públic

MA Usos de la
tecarteràpia dins
de les finestres
terapèutiques per
a les necessitats de
l’alta competència
 M. E. Sisfontes

PO Discapacitat fun
cional i envelliment
 J. Jerez

PO Implementació,
aplicabilitat i forma
ció de la Classifica
ció Internacional del
Funcionament CIF
associat a perfils...
 D. E. Cid

MA Abordatge
terapèutic del color
crònic en la gent
gran
 P. Bacardit

PO Exercici
terapèutic i
COVID persistent:
enfocament de la
fisioteràpia
 A. Cuesta
PO COVID persis
tent: una realitat
“invisible”?
 M. P. Yagüe

PO Long COVID.
Un repte per a la
rehabilitació integral
 N. Murillo

Fira comercial
i activitats
lúdiques
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Fira comercial
i activitats
lúdiques

15:00
MA El tractament
de la inestabilitat
crònica de turmell
 C. Bleakley

16:00

17:00

18:00

19:00

PO Context tera
pèutic i efecte
placebo: un repte
en recerca clínica
 A. Morral

MA Les primeres
5 setmanes en el
maneig del LEA:
intervenció del post
quirúrgic i principals
complicacions
 M. E. Sisfontes

PO Nous sistemes
de predicció del do
lor persistent MSK:
escoltant el pacient.
“Bags of words” i
processament de...
 A. Luque

PO L’exercici físic
i el dolor muscu
loesquelètic derivat
de la feina
 L. L. Andersen

PO Transformar les
cures dels pacients
amb osteoar
tritis de genoll
i maluc. El rol del
fisioterapeuta
 E. Roos
PO Mètodes
emprats en recupe
ració esportiva dins
de la periodització
de l’entrenament en
esport de conjunt
 M. E. Sisfontes

20:00

111 + 112

Cloenda
 R. Aiguadé
 Y. Sánchez

Comunicacions
lliures
Hi haurà una
comunicació
cada 15 minuts
PO Drenatge de
secrecions en els
pacients crítics
durant ventilació
mecànica invasiva
 J. D. Martí

MA Detecció i con
trol de deficiències
funcionals com a
eina de prevenció
en l’esport actual
 C. Adillón

PO Indicadors de
seguretat en la
mobilització precoç
 E. Blázquez

PO Rehabilitació
cardiorespira
tòria després de
l’ictus: cap a un nou
paradigma
 A. Lista

MA Abordatge
de fisioteràpia del
pacient afectat
d’una fractura
proximal de l’húmer
 L. Puig

MA Les variables
que cal tenir en
compte en la re
adaptació esportiva
 E. Céspedes

PO Reptes meto
dològics en l’avalua
ció de l’eficàcia de la
teràpia manual
 G. Àlvarez

PO Rol de la fisio
teràpia respiratòria
en la bronquiolitis
del lactant
 M. Pardàs

MA Valoració de
punts clau en la
prevenció de lesions
 I. Serrano

PO Efectes de la
teràpia manual
sobre la simp
tomatologia del
TDAH infantil
 V. Bayo

MA Good Life with
osteoarthritis from
Denmark (GLA:D®).
Introducció al
programa, exercici
individualitzat i ava
luació amb tests ob
jectius en pacients
amb osteoartritis de
maluc i genoll
 E. Roos

PO Fisioteràpia en
el dolor perineal
 C. Walker

PO Millorar la
qualitat del son: la
nova frontera de
la neuromodulació
del sistema nerviós
autònom en...
 R. I. Medina

Comunicacions
lliures
Hi haurà una
comunicació
cada 15 minuts

MA Ús de l’ecografia
de via aèria, pulmo
nar i diafragmàtica
a l’avaluació del
pacient crític.
Què pot aportar
al fisioterapeuta
respiratori?
 A. Martín
MA Mobilització
precoç en el
pacient crític
 I. Reynals

PO Prevalença de
la disparèunia en
dones joves i tracta
ment de fisioteràpia
 A. Abelló

MA Estratègies
d’afrontament actiu
per al dolor crònic
des de la fisioteràpia
 F. Montero

MA Programació
de sessions d’exer
cici en pacients
amb càncer adults
i adults grans.
Avaluació, definició
d’objectius, maneig
de càrregues,
precaucions
 E. Cyrus

MA Tècniques
de drenatge de
secrecions: efectes
bioquímics i trans
port mucociliar
 J. Vilaró

PO Incontinència
urinària després de
la prostatectomia
radical: Cal fer
fisioteràpia? Quin
tractament és...
 I. Ramírez
PO Sobre gènere,
sexualitat, cossos
normatius... nous
reptes en fisioterà
pia pelviperineal
 M. Jiménez
PO El sòl pelvià:
quina vergonya!
La primera cita amb
la fisioteràpia del
sòl pelvià
 M. Grossmann

