
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

La Fisioteràpia catalana, una professió socialment compromesa 
 
Coincidint amb el Dia Mundial de la Fisioteràpia (8 de setembre), el Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya vol presentar 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.  
 
El proper dissabte 27 d’octubre volem que Barcelona es converteixi en la capital de la 
Fisioteràpia. Per aquest motiu, el passeig de l’Arc de Triomf de Barcelona acollirà tot un seguit 
d’activitats i espectacles per a tota la família. 
 
Atenent al compromís de responsabilitat social que caracteritza a la nostra institució, no volem 
celebrar la nostra festa sense ser solidaris amb aquells que 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 enguany estarà dedicada al càncer, la 
principal causa de mort de persones entre els 35 i 70 anys.  

Aquesta responsabilitat social corporativa –que no ens eximeix de lluitar per defensar els 
interessos del nostre col·lectiu- ens ha portat a vetllar i treballar perquè la Fisioteràpia pugui 
contribuir en la millora de l’atenció sanitària al ciutadà promovent la integració de la Fisioteràpia 
en l’assistència sanitària pública i fent divulgació de la nostra professió en col·lectius ben 
diversos. En aquest sentit, hem estat cridats a col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona per 
advertir a la ciutadania del risc que comporta rebre massatges a les platges per persones 
sense cap titulació reglada i sense les mesures de seguretat ni les garanties higièniques 
necessàries; a estar presents en la Caminada per l’Envelliment Actiu i Saludable a Barcelona 
que se celebra el proper 7 d’octubre amb motiu de l'Any Europeu de l'Envelliment Actiu i la 
Solidaritat Intergeneracional, per fer palesa la importància de mantenir-nos físicament actius. 
També hem deixat sentir la nostra veu a les escoles catalanes amb la campanya anomenada 
“La Fisioteràpia a l’escola”, que tenia per objectiu incidir en els hàbits posturals, l’exercici físic i 
la manipulació de càrregues dels més menuts per tal d’evitar futures patologies 
musculosquelètiques. 

Pensem que aquest és el camí. No volem ni podem ser una professió aliena a les 
problemàtiques tan socials com de salut de la ciutadania. Volem lluitar per una societat més 
saludable en tots els sentits, i per aquest motiu el col·lectiu dels fisioterapeutes catalans no 
deixarà de treballar per dignificar els drets més bàsics i legítims de la nostra comunitat.  
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