
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

La Fisioteràpia activa s’erigeix en una teràpia 
imprescindible per pal·liar i combatre el dolor 

crònic  
 

 
Amb motiu del Dia Mundial contra el Dolor  

(17 d’octubre) 

** Un 31% de la població catalana reconeix que pateix dolor o malestars crònics, 

mentre que el 34% d’incapacitats laborals transitòries són per mal d’esquena, 

cefalees i dolor articular ** 

** La Secció Territorial de Girona del Col∙legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

participa aquest divendres (9 d’octubre) en una jornada oberta a tots els ciutadans 

sobre el dolor crònic ** 

 
A Espanya, més de 4.500.000 de persones pateixen dolor crònic, de les quals, 
aproximadament 1.500.000, en tenen cada dia. A Catalunya, segons l’última Enquesta 
de Salut de la Generalitat, un 31% de la població reconeix que pateix dolor o malestars 
crònics. I és que el dolor crònic és, avui dia, un problema clínic que té una 
transcendència molt important en la nostra societat i que, de fet, pot considerar-se una 
epidèmia en el món occidental. La Fisioteràpia activa s’ha consolidat, a dia d’avui, junt 
amb la reeducació del pacient, en una les teràpies més eficients en el tractament del 
dolor crònic, justament en un moment en què el control de la despesa elevada dels 
serveis sanitaris, sobretot a nivell farmacèutic, s’ha convertit en una prioritat absoluta. 

Es considera dolor crònic aquell que es prolonga durant més de sis mesos i que no 
respon efectivament a les teràpies habituals. Comprèn un ventall molt ampli de 
sensacions i la seva intensitat és variable.  És un dolor d’origen ben diferent, causat en 
un tant per cent elevat per patologies cròniques com l’artritis reumatoide (on la clau és 
el diagnòstic precoç i les mesures per preservar la funció articular i del sistema 
musculosquelètic mitjançant tractament de Fisioteràpia), la fibromiàlgia (on l’activitat 
física del pacient en grup o amb el seu fisioterapeuta resulta fonamental) o bé pot 
aparèixer per causes desconegudes. Diversos estudis internacionals calculen que el 
34% d’incapacitats laborals transitòries són per mal d’esquena, cefalees i dolor articular.  



La realitat ens diu que el problema d'un pacient amb dolor crònic no és el dolor sinó la 
discapacitat que aquest li provoca a tots el nivells. Per aquest motiu, el tractament més 
adequat per a aquests pacients és, en primer lloc, l'educació, la transmissió d'informació 
sobre què li passa i per què li passa. En segon lloc, la Fisioteràpia activa és fonamental 
per aconseguir una reeducació física progressiva del pacient mitjançant l’ensenyament 
de moviments correctes que ajudin a pal·liar la disfunció física i fomentin un augment 
progressiu en el nivell d'activitat del pacient per tal que es produeixi una disminució 
significativa i progressiva del dolor.  

Existeixen dues tipologies diferents de dolor crònic: una és el dolor crònic o persistent 
que pugui patir una persona al llarg de la seva vida durant algun període de temps 
determinat, però al qual s’adapta sense que això impliqui cap discapacitat. La segona 
tipologia és el dolor crònic que acaba derivant en una discapacitat i que, per tant, 
representa un impacte important en les relacions afectives i socials de cada persona. 
Cal saber que la importància del dolor crònic no rau tant en el dolor en si mateix com en 
els hàbits de conducta que el dolor genera. És en aquest cas quan el dolor crònic perd 
la seva funció de sistema d'alarma del cos i quan aquests hàbits de conducta no fan 
més que agreujar-lo i perpetuar-lo.  

Aquestes conductes posturals i l’impacte emocional que genera la percepció del dolor 
ocasionaran, en el pacient, respostes d’estrès. Per exemple, creure que el dolor és greu 
i que genera discapacitats, que els tractaments passius ajuden més que els actius o la 
por a les conseqüències que pot tenir en la seva vida laboral o social condueix el pacient 
cap a una percepció negativa de la seva persona i de la realitat, en la qual se sent 
indefens i incapaç de controlar els símptomes que pateix, un fet que pot comportar grans 
impediments per a la seva recuperació.  

JORNADA A GIRONA 

Justament aquest divendres dia 9 d’octubre, la Secció Territorial de Girona del Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya (juntament amb el Col·legi de Metges de Girona, el 
Col·legi de d’Infermers/eres de Girona, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i el Col·legi 
de Veterinaris de Girona, i a través del Fòrum Associació de Col·legis Sanitaris) participa 
en una Jornada sobre el Dolor Crònic. La Jornada, oberta a tothom, tindrà lloc a la 
Biblioteca Carles Rahola i és del tot gratuïta. 

Està previst que comenci a les 17 hores amb una xerrada sobre com tractar el dolor 
lumbar. Seguidament, s’ha programat una taula rodona sobre l’abordatge al dolor crònic 
des de les diverses disciplines de la salut, i on hi participaran diversos representants 
dels col·legis professionals que integren el Fòrum Sanitari.  
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