
 
NOTA DE PREMSA  

 
Dia mundial del càncer infantil 

 
Campanya de reconeixement del treball del 

fisioterapeuta oncopediàtric 
 

 
• El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya vol reconèixer un àmbit de la fisioteràpia 

poc conegut però molt necessari per millorar la qualitat de vida dels nens i nenes 
amb càncer.  
 

• El càncer infantil és la primera causa de mortalitat entre els nens i nenes a Espanya 
i cada any es diagnostiquen 1.550 casos nous. 

 
• Tot i que la taxa de supervivència és del 80%, un 75% dels pacients pateix alguna 

seqüela. 
 
 
Barcelona, 15 de febrer de 2021.- El càncer infantil és la primera causa de mortalitat entre els nens 
i nenes a Espanya. Cada any es diagnostiquen 1.550 casos nous: 1.100 casos en nens d'1 a 14 anys 
i 450 en adolescents de 15 a 19 anys. 
 
La leucèmia, els limfomes i els tumors de sistema nerviós són els tipus més freqüents. Tot i que la 
taxa de supervivència és del 80%, un 75% dels pacients pateix com a mínim una de les seqüeles 
derivades del tipus de càncer, de l’edat, la durada, l’extensió i el tipus de tractament.  
 
Per aquest motiu, des de la fisioteràpia tenim com a objectiu prevenir i tractar les seqüeles més 
freqüents, com són la fatiga, la pèrdua d'autonomia, la disminució de la capacitat funcional i de 
l'activitat física, l'alteració de la capacitat pulmonar, cardiovascular i neuromusculoesquelètica, la 
disminució de la qualitat del son i de la qualitat de vida, l’alteració del desenvolupament psicomotor 
i el dolor. 
 
Amb motiu del Dia mundial del càncer infantil, que se celebra el 15 de febrer, la Comissió d’Onco-
Hematologia del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha realitzat un vídeo molt emocionant en 
què dos fisioterapeutes parlen del paper del fisioterapeuta oncopediàtric. Al vídeo hi surten la Nadia 
i Bruno, dos nens que estan treballant molt dur per superar les seqüeles del càncer, i les seves 
famílies, que agraeixen el treball que es realitza dins de l'hospital i, en concret, el paper dels 
fisioterapeutes com a companys dels nens en el procés de combatre els efectes del càncer. 
 
 



Gemma Calaf, fisioterapeuta de l'Hospital Sant Joan de Déu, explica que, per a ella, tractar nens amb 
càncer suposa estar al dia de la seva salut, gràcies a què pot formar part d'un gran equip 
multidisciplinari. Considera a més que és un treball molt enriquidor perquè s'apliquen un ventall de 
tècniques de fisioteràpia i, sobretot, molt enriquidor pel valor humà de la feina que fan, ja que 
s'estableixen uns vincles preciosos amb el pacient i amb la família. Per a la Gemma, tot i haver-hi 
moments durs, és molt satisfactori poder col·laborar en el procés de cura d'aquests pacients. 
 
Denys Santa Marina, fisioterapeuta de l'Hospital Vall d'Hebron, explica que el seu paper, com a 
fisioterapeuta oncològic pediàtric, és procurar que tant nens com adolescents tinguin un bon estat 
funcional i que tinguin bona condició física i autonomia. El Denys destaca que, en el cas dels més 
petits, per garantir el màxim d'adherència al tractament, el joc és una eina molt important, així com 
la implicació de les famílies. 
 
Pots veure el vídeo sencer aquí 
 
 
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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