
NOTA DE PREMSA 

Dia Mundial de la Fisioteràpia – 8 de setembre 

La meitat dels hospitalitzats per Covid-19 necessita 

tractament fisioterapèutic per a la  seva total 

recuperació 

• El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya reivindica la importància de la professió

coincidint amb el Dia Mundial de la Fisioteràpia.

• Només un de cada deu professionals ha declarat haver recuperat el nivell d'activitat

previ a la pandèmia i quatre de cada deu no espera recuperar els nivells d'activitat fins

el 2021, d’acord amb l’enquesta feta pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya entre

els seus 12.000 col·legiats.

Barcelona, 7 de setembre de 2020.- La recent pandèmia ha posat de manifest el rol dels 

fisioterapeutes com una professió clau per garantir la salut i qualitat de vida dels 

pacients. D’acord amb dades de l’Hospital Vall d’Hebron, més del 50% dels pacients 

ingressats a l’hospital han necessitat l’atenció de fisioterapeutes per millorar el seu estat 

de salut. 

Com explica Alex Ginés, coordinador de fisioteràpia i teràpia ocupacional (UFiTO)/Servei 

de Rehabilitació a l’Hospital Vall d’Hebron “a uns 420 dels 800 pacients de COVID que es 

van ingressar a l’hospital se’ls hi va realitzar fisioteràpia, ja sigui en UCI, fisioteràpia per 

disfunció muscular o respiratòria”. I això no inclou els pacients de COVID que requeriran 

fisioteràpia en els propers mesos, atès que no van ser ingressats i es van tractar al seu 

domicili. 

“La fisioteràpia és més necessària que mai en la societat per garantir la salut i qualitat de 

vida de les persones”, així ho explica Ramon Aiguadé, degà del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya, amb motiu del Dia Mundial de la Fisioteràpia, que es 

commemora el 8 de setembre. La data coincideix amb la creació, l’any 1951, de la World 

Confederation for Physical Therapy, l’organització que agrupa entitats de representació 

dels professionals de la fisioteràpia arreu del món.  

“Des del Col·legi estem profundament orgullosos de la feina realitzada pels nostres 

col·legiats a les UCIs i en la rehabilitació posterior dels pacients” explica Aiguadé. 

"També som conscients que molts professionals d’altres àmbits de la fisioteràpia han vist 

reduïda la seva activitat per la pandèmia, i com a Col·legi ens hem bolcat amb ells per 

intentar ajudar-los en aquest període d'incertesa”, puntualitza.  



Una enquesta interna demostra que fins al 2021 no es preveu una recuperació de 

l’activitat normal en els centres privats 

La pandèmia i les mesures imposades per l'estat d'alarma que van obligar els centres de 

fisioteràpia a atendre exclusivament urgències i tractaments inexcusables, han fet que 

baixés l'activitat professional. Al mes de juliol, quan es va dur a terme una enquesta 

interna entre els més de 12.000 col·legiats i col·legiades, només un de cada deu 

professionals consultats va declarar haver recuperat el nivell d'activitat previ a la 

pandèmia. Un terç d'ells va afirmar estar a la meitat d'activitat, i un 20% hauria recuperat 

l'activitat a nivells propers al 75% del que era habitual abans de la crisi sanitària. A més, 

quatre de cada deu fisioterapeutes no esperen recuperar els nivells d'activitat fins el 2021. 

Per compensar la disminució de l'activitat econòmica, tres de cada quatre fisioterapeutes 

van declarar haver sol·licitat ajudes, principalment l’ajuda d'autònoms (un 72% dels 

casos). 

Pel que fa al cost econòmic de les obligatòries i imprescindibles mesures de seguretat i 

desinfecció, prop de la meitat dels professionals (un 46%) estimen que se situaran per 

sota dels 500 euros anuals, mentre que un 26% considera que el cost oscil·larà entre els 

500 i 1000 euros anuals, i el 19% calcula que necessitaran invertir entre 1.000 i 3.000 

euros anuals. 

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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