
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Gran Festa de la Fisioteràpia a l’Arc de Triomf de Barcelona 

aquest dissabte (28 de novembre)  
 

** El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya organitza el DiFT’15, una jornada amb 

activitats i tallers pràctics oberts a la ciutadania ** 
 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya celebra a Barcelona dissabte vinent (28 de 
novembre) el Dia de la Fisioteràpia (DiFT), que com cada any és una festa oberta a 
tothom. Tots aquells que s’apropin dissabte al matí a l’Arc de Triomf de Barcelona 
podran gaudir d’espectacles familiars i de diverses activitats, com són circuits en 
cadires de rodes per a nens o tallers pràctics de taitxí, manteniment físic i estiraments.  

El DiFT’15 tindrà lloc entre les 10 i les 14 hores d’aquest dissabte a l’Arc de Triomf de 
Barcelona (passeig de Lluís Companys) i és totalment gratuït. En paraules del degà del 
Col·legi, Manel Domingo, “el DiFT respon a la necessitat del fisioterapeuta de disposar 
d'un punt de trobada que reuneixi, d’una banda, a professionals i estudiants i, d’una 
altra, a la ciutadania, que sovint no coneix prou bé tot allò que els fisioterapeutes 
podem fer per a la salut de les persones”.  

És per això que el DiFT d’aquest any té una doble vessant. D’una banda, s’han 
organitzat tot un seguit d’actes lúdics, activitats i tallers oberts a tothom i, d’una altra, 
una taula rodona sobre “el futur de la Fisioteràpia” i un programa de conferències 
“express” (de 15 minuts) que tractaran els diferents àmbits de la Fisioteràpia.  

Pel que fa als horaris de les activitats i tallers previstos, són els següents: circuits en 
cadires de rodes per a nens (de 10.30 h a 12.30 h) i tallers pràctics de taitxí, 
manteniment físic i estiraments (d’11.00 h a 12.00 h). Inflables, actuacions musicals, 
batucada i altres espectacles completaran la part lúdica de la festa. 

Pel que fa a la part científica i de debat, les conferències “express” s’iniciaran a les 10 
del matí i, en torns de quinze minuts, es prolongaran fins a les 13 hores. Entre els 
temes que s’abordaran hi ha diversos dels àmbits de la Fisioteràpia: respiratòria, 
neuromusculosquelètica, oncològica, geriàtrica, obstètrica i uroginecològica, 
neurològica, d’atenció primària i, fins i tot, d’hipoteràpia. Tot seguit (a les 13 hores) 
començarà el debat sobre “Les especialitats, el futur de la Fisioteràpia”. 



La festa del DiFT 2015 torna a emmarcar-se, com els anys anteriors, en un projecte 
benèfic, tot organitzant una activitat solidària que destinarà íntegrament la recaptació 
a La Marató de TV3, que aquest any està dedicada a la recerca i la lluita contra la 
diabetis i l’obesitat. 

Si voleu consultar el programa d’activitats íntegre del DiFT, podeu fer-ho en el següent 
enllaç www.dift.cat 

DiFT 2015 

Dia: Dissabte, 28 de novembre de 2015 
Horari: De 10.00 h a 14.00 h  
Lloc: Arc de Triomf (Passeig de Lluís Companys). Barcelona. 
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