
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Els fisioterapeutes alerten del perill per a la salut pública 
que comporta l’intrusisme dels falsos massatgistes   

 
 
El consell d’aquest mes de juliol de la campanya ‘12 mesos, 12 consells de salut’ del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) adverteix sobre el perill de lesions 
musculars i infeccions a la pell que pot comportar exposar-se als massatgistes de 
platja,  quiromassatgistes o quiropràctics, que no són fisioterapeutes titulats 
 
Barcelona, 21 de juliol de 2017. 
 
“La salut és una cosa massa valuosa com per deixar-la en mans de qualsevol”. Amb 
aquesta frase incontestable conclou el vídeo-consell corresponent a aquest mes de 
juliol de la campanya ‘12 mesos, 12 consells de salut’, titulat “Massatge terapèutic i 
intrusisme”, amb què el CFC vol conscienciar la població del risc de recórrer a falsos 
professionals.  
 
Amb aquesta campanya [que té de punta de llança aquest vídeo-consell de dos minuts, 
que us animem a difondre] el CFC alerta a la població del risc per a la salut pública que 
suposa la proliferació de centres i professionals no sanitaris (sense formació 
acadèmica, ni assegurances, ni autorització per tractar patologies o lesions) durant tot 
l’any; i, ara a l’estiu, de l’existència dels falsos massatgistes que ronden algunes 
platges. 
 
Molt sovint aquests pseudoprofessionals s’autodenominen quiromassatgistes o 
quiropràctics i no només fan una feina que no els pertoca i per a la qual no estan 
capacitats, sinó que poden comprometre greument la salut dels seus pacients, 
aplicant-los tècniques amb efectes contraproduents. 
 
Aquestes pràctiques il·legals poden generar dermatitis de contacte per falta d’higiene, 
tendinitis a l’espatlla o el colze per sobreestirament, fractura de costella i 
pneumotòrax, cervicàlgia o lesió neurològica per una mala rotació del coll. 
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El fisioterapeuta, professional sanitari  
 
Per tot això, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya adverteix que cal anar molt 
amb compte i triar molt bé en mans de qui ens posem: perquè quan parlem de 
prevenir o tractar lesions o dolors musculars, així com un amplíssim ventall de 
patologies, el professional sanitari és el fisioterapeuta.   
 
Els falsos professionals no tenen cap mena de formació acadèmica reglada, ni 
l’autorització indispensable per tractar patologies o lesions. Poden comprometre 
greument la salut dels seus pacients, aplicant-los tècniques amb efectes 
contraproduents. I, arribat el cas, tampoc tenen contractada cap pòlissa de 
responsabilitat civil que faci possible una reclamació.  
 
L’excepció dels massatges estètics, d’oci o relax 
 
El CFC vol aclarir també que aquesta advertència exclou els massatges realitzats amb 
fins estètics, d’oci o de relax, que sí que poden ser aplicats per professionals no 
sanitaris, sempre que no siguin amb finalitats terapèutiques.  
 
Però quan el fi és la salut, quan parlem de curar o de prevenir dolors, lesions o 
patologies, el fisioterapeuta titulat és l'únic professional sanitari habilitat legalment i 
acadèmicament. L’únic amb competències per aplicar la quiropràctica i l’osteopatia. 
 
Per tot plegat, el Col·legi insisteix que evitar riscos innecessaris i frenar l’intrusisme és 
a les mans de tothom: només cal exigir sempre un fisioterapeuta titulat i col·legiat, que 
tracti en centres sanitaris autoritzats pel Departament de Salut. 
 
‘12 mesos, 12 consells de salut’ 
 
La campanya ‘12 mesos, 12 consells de salut’ és una iniciativa conjunta del Col·legi 
Oficial de Fisioterapeutes del País Basc, el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de 
Navarra, el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Galícia, el Col·legi Professional de 
Fisioterapeutes de la Comunitat de Madrid i el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya. 
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