
  
 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 
 
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya us presenta: 

El DiFT2012, la gran festa de la Fisioteràpia 
  

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya vol fer la presentació als mitjans de la primera edició del
DiFT, el Dia de la FisioTeràpia, un esdeveniment que vol convertir-se en una gran festa anual de 
caràcter lúdic, participatiu i obert a tothom; i tot sota un lema: aFisiona’t! Per aquest motiu us 
esperem el proper dimecres 24 d’octubre a la seu col·legial per informar-vos de totes les activitats 
que es duran a terme el proper dissabte 27 d’octubre, quan volem que Barcelona es converteixi en 
la capital de la Fisioteràpia.  
 
L’Arc de Triomf de Barcelona acollirà, des de les 11.00 h i fins a les 17.00 h, tot un seguit 
d’activitats i espectacles per a tota la família, a càrrec, entre d’altres, dels Brodas Bros, que ens 
delectaran amb el seu espectacle on es fusionen hip-hop, funk i tot tipus d’acrobàcies, i del 
fisioterapeuta més mediàtic del moment, el Sr. Lluís Puig, que oferirà diverses xerrades en les quals 
posarà en pràctica les indicacions que recull al seu nou llibre “Els secrets del fisioterapeuta”. 
 
I per acabar, no volem celebrar la nostra festa sense ser solidaris amb aquells que més ho 
necessiten. Per aquest motiu, durant el DiFT, se celebrarà una mini-cursa solidària; per participar-
hi s’haurà d’abonar un euro, que anirà destinat íntegrament a La Marató de TV3, que es farà el 
diumenge 16 de desembre i estarà dedicada al càncer, la principal causa de mort de persones entre 
els 35 i 70 anys.  
 
 
 
 
 

 
Dia: Dimecres, 24 d’octubre de 2012 
 
Horari: 11.00 h 
 
Lloc: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Carrer Segle XX, 78. 
Barcelona 
 
Més informació: www.dift.cat 
 
Persona de contacte: Silvia Quiñonero. Tel. 93 4464178 
 

 
 

 
 
Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals 
C/ Segle XX, 78 – 08032 Barcelona 
Tel. 93 207 50 29 / Fax. 93 207 70 22 
www.fisioterapeutes.cat/comunicacio 


