
 
PRESENTACIÓ 
 
Una de les lesions més freqüents a l’esport és la del 
cartílag. En els darrers anys, han aparegut una gran 
varietat d’estratègies terapèutiques que han aconseguit 
millorar però no resoldre la tolerància que l’esportista té a 
aquesta lesió. El diagnòstic, però, segueix sent dificultós. 
 
L’abordatge terapèutic de la lesió condral incideix de forma 
transcendental en el temps de baixa esportiva i molts cops 
en la correcta execució del moviment esportiu. Així, segueix 
essent freqüent la consulta reiterada i el poc èxit dels 
tractaments, especialment si aquests no s’acompanyen 
d’una mínima valoració mecànica. 
 
Amb aquesta jornada, des del Consell Català de l’Esport, 
de la mà de la revista Apunts. Medicina de l’Esport i dels 
seus patrocinadors, es pretén abordar de forma específica 
la lesió condral i donar a conèixer les principals novetats 
existents en aquesta patologia. 
 
Per això, es compta amb professionals del món de la 
medicina i de la fisioteràpia de reconegut prestigi. 
 
Aquesta jornada és la primera d’un seguit de jornades 
d’informació sobre les lesions a l’esport que es realitzaran 
aquest any 2015 al Consell Català de l’Esport i que 
desitgem que siguin del vostre interès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA 
 

TAULA II (9.30-11 h) 
 

Clínica del dolor condral 
Ricard Pruna 
FC Barcelona. Metge del primer equip 

Classificació de les condropaties 
Jordi Puigdellívol 
FC Barcelona. Traumatòleg 

Diagnòstic per la imatge 
Xavier Alomar 
Clínica Creu Blanca. Radiòleg 

Ortesis i dolor condral 
Martín Rueda 
Centre Podològic Martín Rueda 
 

TAULA II (11.30-13 h) 
 

Tractament oral en les condropaties 
Andreu Arquer 
Centre de l’Aparell Locomotor. Metge de l’esport 

Recuperació funcional i fisioteràpia en les condropaties 
Montse Pujol 
Consell Català de l’Esport. Fisioterapeuta 

Tractament amb àcid hialurònic 
Andreu Arquer 
Centre de l’Aparell Locomotor. Metge de l’esport 

Plasma ric en plaquetes en el tractament de les condropaties 
Toni Turmo 
CAR. Sant Cugat. Cap dels Serveis Mèdics RCD Espanyol 

Novetats de cèl·lules mare del teixit condral 
Lluís Orozco 
Institut Teràpies Regeneratives Tissulars (ITRT) 
Clínica TEKNON. Traumatòleg 

Quan i com operar una condropatia? 
Jaume Perramon 
Centre de Traumatologia i Ortopèdia. Badalona. Traumatòleg  

 
 
 
 
 
 



 
 

INSCRIPCIONS 

Per formalitzar la inscripció cal fer-ho a través de l’enllaç 

http://www.gencat.cat/presidencia/formularis/CCE/inscripcio_

Condropatia.html 
 
 
 
abans del 25 de febrer de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscripció gratuïta 

 

 

Es lliurarà certificat d’assistència a les persones inscrites prèviament 

Destinataris: Metges i Fisioterapeutes 
 
DATA I HORARI DE LA JORNADA 
Data: 27 de febrer de 2015 
Horari: de  9.15 a 13 h 
 

LLOC DE REALITZACIÓ 
Consell Català de l’Esport 
Edifici Docent 
C/ Sant Mateu, 27-37 
08950 Esplugues del Llobregat 

 

 

 

 

 

 

 

ABORDATGE TERAPÈUTIC 
DE LA CONDROPATIA 

 

Divendres, 27 de febrer de 2015 
 

Consell Català de l’Esport 
Unitat d’Esport i Salut 

Escola Catalana de l’Esport 
 

Consell Català de l’Esport 
Edifici Docent 

C/ Sant Mateu 27-37 
08950 Esplugues del Llobregat 
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