
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

  
El Col·legi de Fisioterapeutes satisfet amb el nou Pla director de 

malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor  
 
 
D’acord amb el nou Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor del 
Departament de Salut, que s’ha presentat avui, el mal d’esquena representa el 61% de 
tots els processos de baixes laborals d’origen osteomuscular (2007-09), amb 6 milions 
de dies perduts durant l’any passat. A més, aquesta patologia suposa 52 dies de 
mitjana de baixes laborals, que equival a 1,8 dies perduts per treballador afiliat. 
Aquestes i d’altres dades recollides al Pla justifiquen i fan de la figura del fisioterapeuta 
una peça clau. 
 
Aquest professional de la salut es converteix en un element molt important en l’atenció 
primària amb accés directe a certes patologies d’alta prevalença i baixa complexitat. 
Aquest és un fet important perquè proveeix el ciutadà d’una Fisioteràpia bàsica 
emmarcada en l’atenció primària, coordinada amb altres professionals de referència i 
amb protocols establerts. És a dir, al fisioterapeuta se li encomanen implícitament les 
tasques de tractar i fer educació i promoció de la salut, en definitiva: prevenir. 
 
En paraules del degà del Col·legi, Sr. Francesc Escarmís, “ens atorga competència, 
autonomia i més presència en el sistema de salut, anhels que tenia el Col·legi i que ara 
veiem recollits en aquest Pla. Per aquest motiu vull agrair al Departament de Salut i al 
Servei Català de la Salut l’elaboració d’aquest projecte”. 
 
El Dr. Xavier Surís, coodirector del Pla juntament amb la Dra. Larrosa, ha destacat que 
les malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor són la primera causa de dolor crònic i 
de discapacitat física en els països desenvolupats; és a dir tenen una alta prevalença i 
a més són la causa més important de discapacitat per al treball en la població activa. 
També ha afegit que amb les dades recollides per a l’elaboració d’aquest Pla es va 
poder constatar que les patologies del dolor afectaven més les dones i les persones 
amb un nivell econòmic i social més baix. Així doncs, amb aquests arguments, la 
participació activa del fisioterapeuta en els equips multidisciplinaris de l’atenció 
primària té una gran importància. 
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