
    

La pràctica esportiva actual, en qualsevulla de les seves disciplines, ha evolucionat 
de tal forma que els conceptes tècnics, tàctics, estratègics, etc., des dels nivells més 
bàsics, no es poden ja contemplar només des de l’òptica purament esportiva.

La intensitat en la realització d’esforços obliga a l’esportista a disposar d’una condició 
física adient a la seva pràctica i a l’exigència que ha de respondre. Fa ja temps que ha 
estat necessari ampliar els aprenentatges dels responsables tècnics a fi que coneguin 
i valorin com les aptituds físiques dels seus jugadors són cabdals per aconseguir les 
finalitats esportives. Però aquesta consideració és insuficient, i cal anar més enllà 
de la condició física, al costat de la qual cal situar la condició mental, la psíquica i la 
pròpiament humana, com elements condicionadors de les respostes i de l’estat global 
de l’esportista.

Per tot això, les organitzacions i entitats dedicades a vetllar pel desenvolupament i 
progressió dels esportistes, entre elles la nostra Federació Catalana de Basquetbol, 
han d’assumir que cal disposar dels instruments necessaris per orientar i conduir de 
forma convenient i correcte cada moment de la salut i creixement de l’esportista i per 
tant com precisa del suport constant de l’especialista mèdic i del fisioterapeuta com 
àmbit indispensable incorporat a la preparació i progressió dels practicants. I aquest 
convenciment cal difondre’l i convèncer els responsables de clubs i entitats.

Per aquests motius l’FCBQ va considerar la conveniència i importància de facilitar 
l’atenció més acurada i precisa a les peculiaritats del basquetbol, creant, aquesta 
temporada, l’àrea “BQ Salut”, atesa per professionals adients i especialitzats a fi 
d’atendre bàsicament la prevenció dels accidents esportius dels federats, oferint als 
mateixos i llurs clubs el servei de detecció, prevenció i tractament de lesions, fet que 
millora tant l’atenció a l’esportista com la disminució en el risc i nombre de lesions.

La iniciativa d’organitzar la I Jornada de “Salut i Bàsquet” de l’FCBQ, respon al 
desig de fomentar el coneixement, intercanviar experiències, oferir oportunitats de 
progressar i donar valor a aquesta faceta tant cabdal en l’esport actual, volent ser 
alhora, un missatge i una oportunitat, per conscienciar practicants, responsables 
tècnics, de clubs i entitats del valor cabdal i necessari per optimitzar el rendiment 
esportiu, que considerar la salut com a condició bàsica pel creixement i millora.

Benvinguts tots a aquesta I Jornada, l’impacte de la qual no dubto serà molt beneficiós 
per a tots nosaltres. Felicitats i bona feina.

Joan Fa i Busquets
President de l’FCBQ
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Col·laboradors

Acreditació

Benvinguda

•  Sr. Xavier Valls (President del Comitè Tècnic de l’FCBQ)
•  Toti Mumbrú (Gerent de l’FCBQ)
•  Dra. Silvia Treviño (Coordinadora BQ Salut)

Fisioterapeuta de Club
Moderadora: Sara González (Direcció Territorial Tarragona)

•  Funcions del Fisioterapeuta d’un Club: projecció de futur 
    Adolfo Lázaro (C.B. Cornellà)
•  Treball en la sinistralitat: Educació a la base 
    Marc Arnau (Boet Mataró)
•  Treball Multidisciplinar junt amb Preparador Físic, Metge i Entrenador
    Xavier de Haro (Claret Valls), Sergio Balboa (Joventut de Badalona)

Esmorzar

Lesions Musculars: Xerrada-Taller WOBENZYM

•  Abordatge terapèutic de les lesions musculars des de la Fisioteràpia: 
    Dr. Xavier Valle, Serveis Mèdics F.C. Barcelona
•  Wobenzym – Diafarm:
    Dra. Silvia Treviño (Coordinadora BQ Salut)

Lesions de Turmell: HEEL
Moderador: Dr.J.I. Garcia Forcada (C.B. Tarragona)

•  Definició i Paper del fisioterapeuta a pista
•  Eficàcia del tape vs ortesi (Ernesto Herrera) 
•  Readaptació funcional i return to play
•  Heel - Traumeel
   Efectes de la medicina biorreguladora vs AINEs en esguinç de turmell    

TALLERS Pràctics:

•  Kinesiotape
•  Embenat funcional
•  Planificació d’un Campionat o Torneig amb un Club 
   (consells per la farmaciola, descans, tractaments i àpats)

11:00- 11:45

11:45- 12:30h

12:35- 14:15h

10:45- 11:15h

09:15 – 10:40h

09:00h 

08:30h 

Taller B

Taller A


