
 
 

 
NOTA DE PREMSA 

 
Intervenció avui del degà davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la 

Reactivació Socials i Econòmiques 

 
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya demana al Parlament 

2.000 fisioterapeutes més al sistema públic de salut 

 
 

• Aquesta mesura situaria la fisioteràpia al nivell que demana l’OMS d’1 fisioterapeuta 
per cada 1.000 habitants i possibilitaria la derivació directa, que és essencial per 
disminuir llistes d’espera, millorar i agilitzar els tractaments i també generar estalvi en 
el conjunt del sistema. 
 

• El degà també ha demanat l’ajuda de les autoritats per tal de reforçar la lluita contra 
l’intrusisme, un factor que preocupa, i molt, als professionals col·legiats. 

 
 
 
Barcelona, 23 de octubre de 2020.- En el marc de la seva compareixença a la Comissió 
d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques (CERSE) del Parlament 
de Catalunya, el degà del Col·legi de Fisioterapeutes, Ramon Aiguadé, ha reclamat la 
incorporació de 2.000 fisioterapeutes al sistema públic de salut. Amb aquest increment 
d’efectius es possibilitaria la derivació directa de pacients, un element clau per disminuir 
llistes d’espera i agilitzar tractaments, fet que generaria un important estalvi al conjunt 
del sistema. 
 
Aquesta mesura situaria la fisioteràpia al nivell que demana l’OMS d’1 fisioterapeuta per 
cada 1.000 habitants, de tal manera que el sistema esdevindria també més eficient. 
Aquesta eficiència està mesurada en un estudi realitzat a Gran Bretanya i publicat a The 
Lancet que demostra que, de cada lliura invertida en fisioteràpia, el sistema públic 
recupera 2,5 lliures. Aquest estalvi s’aconsegueix gràcies al millor estat de salut dels 
pacients i, en conseqüència, en la menor utilització del sistema, menys hospitalitzacions, 
etc.  
 
La compareixença de Ramon Aiguadé s’ha pogut seguir en directe al web del Parlament, 
on també es pot recuperar la seva intervenció. Si ho prefereixes, també pots descarregar-
te el seu discurs íntegre.  

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30494-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30494-4/fulltext
http://www.parlament.cat/
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/comunicacio/noticies/20201023_compareixenca-cerse.pdf


 
 

En la seva intervenció, el degà ha insistit també en la necessitat de què es pugui demanar 
derivació directa en fisioteràpia per part de la ciutadania, així com millorar la presència de 
la professió en l’àmbit de la geriatria i l’assistència sociosanitària en general. En la mateixa 
línia, la integració de la nostra disciplina als equips d’atenció primària permetria un accés 
directe en patologies d’alta prevalença i baixa complexitat.  

El degà ha recordat que el Col·legi també necessita l’ajuda de les autoritats per tal de 
reforçar la lluita contra l’intrusisme, un factor que preocupa, i molt, als professionals 
col·legiats. De la mateixa manera, ha volgut posar en valor la funció del col·lectiu durant la 
pandèmia i ha reclamat que es tingui en compte el seu paper per tasques tan importants 
com els rastrejos i altres tècniques de diagnòstic de la malaltia.  

La Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques es va 
constituir el passat mes de juliol per tal d’establir un diàleg entre els grups parlamentaris, 
els agents econòmics, cívics, socials i el món local amb l'objectiu de proposar polítiques i 
canvis legislatius necessaris per estimular una reactivació social i econòmica després de la 
pandèmia de la Covid-19. 

 
Sobre el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
 
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és el col·legi professional que defensa els 
interessos del col·lectiu de fisioterapeutes catalans i que alhora vetlla per les bones 
pràctiques en fisioteràpia. Actualment, compta amb més de 12.000 col·legiats i 
col·legiades, per als quals du a terme accions de formació, orientació, assessorament, 
defensa i difusió de la professió. 
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