
 
 
 

   

 
NOTA DE PREMSA 

 

Els taxistes, un dels col·lectius més afectat pel 
mal d’esquena 

 La campanya “12 mesos, 12 consells de salut” ha dedicat el seu tercer videoconsell, el 
del mes de març, a les recomanacions que aquests professionals haurien de seguir per 
evitar complicacions.  
 

 Es tracta d’una iniciativa en la qual hi participen el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, el 
Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco i el Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
de Navarra. 

(Barcelona, 25 de març de 2015).- La campanya “12 mesos, 12 consells de salut” 
ha dedicat el seu tercer videoconsell, el del mes de març, a les recomanacions que 
els taxistes haurien de seguir per tal d’evitar complicacions derivades de la seva 
extensa jornada laboral al volant, sobretot tenint en compte que més del 70% 
d’aquests professionals pateix mal d’esquena.  

Mitjançant aquesta iniciativa, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, el Colegio Oficial 
de Fisioterapeutas del País Vasco i el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra, 
recorden a aquest col·lectiu que tenir uns bons hàbits durant la conducció és 
fonamental per evitar l’aparició de patologies derivades dels vicis posturals.  
 
Així, a través del curt d’animació, els fisioterapeutes d’aquestes quatre comunitats 
expliquen als taxistes la importància de regular el seient de manera que es pugui 
trepitjar a fons els pedals i que el canell coincideixi amb el volant quan s’estira el 
braç, així com de col·locar el respatller de la forma més perpendicular possible al 
volant.  
 
D’altra banda, informen que el reposacaps ha d’estar a l’alçada del cap i no del coll, i 
que el cinturó ha de quedar sobre l’espatlla. De la mateixa manera, aconsellen 
descansar cada dues hores, hidratar-se i estirar les cames, els braços i el coll, i a 
l’hora d’entrar i sortir del cotxe, seure primer i moure les cames després. 
  
A més, recomanen a aquests professionals eliminar el consum de tabac o 
d’estimulants com el cafè o l’alcohol, planificar una rutina d’exercicis físics abans o 
després de la jornada laboral, i extremar la precaució a l’hora de realitzar moviments 
repetitius com desembragar, embragar o canviar de marxa.  



 
Així mateix, incideixen en la importància d’agafar el volant amb les dues mans i 
d’evitar mantenir, durant un temps perllongat, el colze recolzat a la porta.  
 
A més, a través del vídeo es difonen una sèrie de mesures preventives que 
recomanen adoptar per tal d’evitar lesions derivades de la manipulació de càrregues, 
com separar els peus a l’hora d’aixecar pes, no flexionar massa els genolls o no girar 
el tronc ni adoptar postures forçades, entre altres. 
 
 
 
 

    
 

 

 
Campanya: “12 mesos, 12 consells de salut” 
Contacte: Silvia Quiñonero comunicacio@fisioterapeutes.cat // 93 446 41 78 


