
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DEL PARKINSON (11 D’ABRIL) 
 

 El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya reclama més mitjans 
per tractar els malalts de Parkinson a llarg termini 

 

 

** Diversos estudis constaten que l’exercici físic individualitzat millora la 
independència, mobilitat i qualitat de vida dels afectats ** 

 
Amb motiu del Dia Mundial del Parkinson, que se celebra dilluns vinent (11 d’abril), el Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya vol recordar a les institucions sanitàries que els afectats de 
Parkinson necessiten de programes d’atenció fisioterapèutica a llarg termini. L’enfocament 
fisioterapèutic és fonamental en el tractament del Parkinson perquè, entre d’altres beneficis, 
millora la mobilitat dels afectats i afavoreix les activitats quotidianes, la seva independència i la 
integració a la vida social i familiar. 
 
No hi ha cap mena de dubte entre el col·lectiu sanitari: l’exercici físic millora la força muscular i 
la forma física dels pacients de Parkinson. Així ho constaten diversos estudis científics, com ara 
un de recent de la Facultat de Medicina de la Universitat de Maryland (publicat a 'Archives of 
Neurology' del Journal of the American Medical Association), que durant tres mesos va 
sotmetre a diversos exercicis físics 67 pacients que presentaven alteracions de la marxa. Els 
tres tipus d’exercici realitzats (d’alta intensitat en la cinta de córrer, estiraments i exercicis de 
resistència) van millorar la distància que recorrien tots els afectats. Un altre estudi de la 
Universitat de Granada va concloure (el 2015) que amb només quinze minuts d’exercicis 
manuals, els afectats de Parkinson milloren la seva mobilitat i la seva destresa manual.  
 
És per aquest motiu que des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya s’insisteix a dir que 
“el tractament individualitzat que requereix el Parkinson, necessita de mitjans materials i 
humans en els centres públics de salut”, en paraules del degà del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya, Manel Domingo. De fet, el Col·legi opina que “caldria aplicar programes de 
Fisioteràpia a llarg termini tenint en compte que les persones que pateixen aquesta malaltia 
deixen de millorar i, fins i tot, perden els progressos aconseguits en el moment que conclou el 
tractament fisioterapèutic”. 
 
També cal considerar que, tot i que l’edat mitjana en què s’inicien els símptomes de la malaltia 
està sobre els 60 anys, hi ha un petit percentatge d’afectats en què l’inici se situa en edats 
molt primerenques i per als quals l’exercici físic també resulta fonamental per aturar els 
avenços de la malaltia. Malgrat que hi ha persones que creuen que tan sols s’ha de començar 
la Fisioteràpia quan es presenten els primers símptomes que invaliden, cal que tinguem en 
compte que quan més joves som i menys afectació tenim, més fàcil en resulta l’aprenentatge. 



També és important tenir en compte que la velocitat de degeneració neuronal és màxima 
durant els primers anys de la malaltia, amb la qual cosa paga la pena començar com més abans 
millor i que aprofitem l’efecte neuroprotector de l’exercici físic de bon principi.  
 
En els joves, tot i que les fluctuacions motores apareixen abans i són més severes, altres 
aspectes com són la presentació de problemes cognitius, bloquejos i caigudes tarden més 
temps a presentar-se. Aquest fet (juntament amb la circumstància que no hi ha l’afegit de 
patologies associades a la vellesa com l’artrosi o l’osteoporosi) permeten que els joves afectats 
mantinguin l’autonomia durant més temps. 
 
La Fisioteràpia que s’aplica a les persones que pateixen Parkinson no consisteix en exercicis de 
moure’s per moure’s, sinó de moure’s amb un sentit i tenint en compte la simptomatologia 
parkinsoniana. Els objectius generals que ens marca la Fisioteràpia són, en primer lloc, 
mantenir l’autonomia per realitzar les activitats de la vida diària i, en segon lloc, afavorir la 
integració en la vida familiar i social. Tot i això, hi ha uns objectius més específics que, entre 
d’altres, es concreten en els següents punts: mantenir l’equilibri, la funció respiratòria i la 
musculatura en bon estat; fomentar la consciència corporal; reeducar patrons de marxa i 
ajudar a superar el bloqueig; treballar la postura per evitar deformitats i retraccions musculars, 
i reforçar la coordinació de moviments. 
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