
 
 

NOTA DE PREMSA 
  

El DiFT2012, la gran festa solidària de la Fisioteràpia 
 
Tot està ja a punt perquè el proper dissabte 27 d’octubre Barcelona es converteixi en la 
capital de la Fisioteràpia. Per aquest motiu, el passeig de l’Arc de Triomf de Barcelona 
acollirà 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!  
 
El DiFT2012 neix atenent a les necessitats reals del col·lectiu de fisioterapeutes de disposar 
d’un punt de trobada que reuneixi professionals, estudiants i, el més important: la ciutadania. 
Volem presentar la nostra professió a la societat perquè s’apropin a nosaltres i ens coneguin, 
de manera que puguin saber fins a on som capaços d’ajudar-los.  
 
Aquesta festa s’emmarca també dins d’un projecte benèfic, perquè 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.  
 
El DiFT començarà a sonar a les 11.00 h del matí amb tot un seguit de activitats 
programades, col·laboracions relacionades amb el món de la fisioteràpia, així com amb 
diversos espectacles: la cultura urbana de Brodas Bros, dansa integral amb el grup “Liant la 
troca”, batucades o diverses xerrades a càrrec del fisioterapeuta més mediàtic del moment, el 
Sr. Lluís Puig, que posarà en pràctica les indicacions que recull al seu nou llibre “Els secrets 
del fisioterapeuta”. A banda també hi haurà sessions contínues de DJ i un speaker que 
amenitzarà totes les activitats. 
 
També hi trobarem l’envelat DiFT2012, on s’hi projectarà ininterrompudament el vídeo 
corporatiu amb missatges d’alguns dels famosos ambaixadors que han col·laborat amb el DiFT 
i la festa. Per als més petits hi haurà una zona lúdica amb jocs i inflables, tallers formatius i un 
mural gegant on deixar l’empremta de la nostra mà amb l’objectiu de generar un collage de 
mans i colors. 
 
Ajuda’ns a fer que la nostra festa sigui gran i solidària... t’hi esperem!  
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