
  
 
 

 
 

NOTA DE PREMSA 

 
 
 

EXERCICIS I CONSELLS PER TELETREBALLAR 
EN BONES CONDICIONS 

 
 

• Adjuntem una sèrie de recomanacions bàsiques del Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya per poder teletreballar i 
evitar riscos per a la salut.  
 

• A les xarxes socials del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya es pot consultar tota la informació amb consells 
pràctics. #FrenarLaCorba  #JoActuo #joemquedoacasa  

 
Barcelona, març de 2020.- El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha editat 
una sèrie de consells i recomanacions per totes aquelles persones que hauran de 
teletreballar davant l’ordinador (en la majoria dels casos) durant les pròximes 
setmanes.  
 
La manca d’activitat física és precisament el principal perill dels llocs de treball 
sedentaris. Qualsevol posició que s’ha de mantenir durant llargs períodes de temps 
pot suposar problemes de salut. Des d’aquest punt de vista, cada teletreballador 
ha de saber valorar quin és el seu temps d’inactivitat durant les tasques laborals  
i, a partir d’aquí, considerar i realitzar una sèrie de pauses d’exercici necessàries 
per mobilitzar les articulacions i activar la musculatura. 

 
Les persones estem programades per ser actives. De fet, estar més de 6 hores al 
dia inactiu contribueix al desenvolupament de malalties cardíaques, diabetis, 
osteoporosi, obesitat, etc.  Les pauses actives regulars amb exercicis senzills a 
l’oficina poden ser d’ajuda per alleujar símptomes molestos producte dels llargs 
períodes d’inactivitat. 
 
En la següent imatge, agrupem una proposta d’exercicis bàsics per mantenir actius 
espatlles, clatell/coll, cames i esquena. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
vol recordar que la situació és excepcional i, per tant, no estem acostumats a un 
període de teletreball tan llarg. La recepta fonamental ha de ser moure’s però cal 
fer-ho adaptant l’activitat a les nostres possibilitats. Estar actius ens ajudarà també 
a millorar l’estat d’ànim i prevenir un alt número de malalties.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONSELLS DE FISIOTERÀPIA PEL TELETREBALL 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 10.500 col·legiats 
i col·legiades, per als quals du a terme accions de formació, orientació, 
assessorament, defensa i difusió de la professió.  
 
 

   
  

Per a més informació: 

The Almond Connection 

Xavier Barrachina 

xavier@thealmondconnection.com 

www.thealmondconnection.com 

 

ÀREA DE COMUNICACIÓ 

C/ Segle XX, 78, 08032, Barcelona 
Telèfon 93 207 50 29  

www.fisioterapeutes.cat/comunicacio  
comunicacio@fisioterapeutes.cat 
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