
 
 

 

L’artrosi protagonitza el Dia Mundial de la Fisioteràpia  

 

• El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya celebra el Dia Mundial de la Fisioteràpia amb la 

difusió d’un espot televisiu on apropa la professió a la ciutadania d’una manera pròxima i 

amb humor.  
 

• Amb motiu del Dia Mundial de la Fisioteràpia, dedicat aquest any a l’artrosi, el Col·legi ha 

programat una sèrie d’activitats que se celebraran per tot el territori català i que 

s’allargaran fins el 16 d’octubre. 

 

Barcelona, 6 de setembre de 2022.- El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya celebra el Dia Mundial 

de la Fisioteràpia (8 de setembre) amb una sèrie d’activitats per tot el territori que aniran més enllà 

d’aquesta data, dia en què es commemora internacionalment la creació de la World Confederation for 

Physical Therapy, l’any 1951 (l’actual World Physiotherapy, WPT).  

Amb la voluntat de mostrar la professió 

d’una manera propera, el Col·legi de 

Fisioterapeutes ha dissenyat una 

campanya amb un espot que té l’humor 

com a eix conductor.  L’anunci, creat per 

la productora Alguna Pregunta Més i 

protagonitzat per l’actor Josep Riera 

(“Ocho apellidos catalanes”) vol 

recordar a la població de totes les edats 

que els fisioterapeutes són els 

professionals sanitaris que ens ajuden a aconseguir el nivell òptim de salut i qualitat de vida. 

El degà del Col·legi, Ramon Aiguadé, considera que “la pandèmia ha permès visibilitzar el col·lectiu de 

professionals de la fisioteràpia, però volem seguir recordant a la població que anar al fisioterapeuta, 

almenys una vegada a l’any, ens aporta eines per millorar la nostra salut. Amb aquesta campanya 

volem seguir divulgant i reforçant el nostre paper en el conjunt del sistema sanitari”.  

El Dia Mundial de la Fisioteràpia 2022 està enfocat al tractament de l’artrosi mitjançant fisioteràpia  

L'artrosi és una malaltia inflamatòria crònica i degenerativa de les articulacions. Tot i que normalment 

està localitzada als genolls, al maluc, a les mans o a la columna vertebral, afecta especialment aquelles 

parts del cos que han d'aguantar pes. Està caracteritzada per la destrucció del cartílag que cobreix les 

zones òssies. Aquest cartílag està format per proteïnes, sucres i aigua, i l’artrosi provoca que es trenqui 

i es desgasti, cosa que, d’altra banda, fa que els ossos es freguin entre ells.  



El dolor pot aparèixer, de manera intensa, quan se li exigeix cert esforç a l’articulació afectada. A més, 

quan afecta més particularment a la columna vertebral, el dolor pot arribar a ser molt intens a la zona 

del coll. Quina és la causa de l’artrosi? No hi ha una causa definida, però hi ha factors que estan lligats 

al desenvolupament de la malaltia com, per exemple, factors locals (sobrecàrregues habituals, 

obesitat...) o factors genètics.  

L’artrosi és molt prevalent i genera un gran impacte sociosanitari i, per tant, també econòmic. L’estudi 

EPISER2016, de la Societat Espanyola de Reumatologia, va mostrar que la prevalença en població 

adulta a partir dels 40 anys és del 29 %.   

La celebració del Dia Mundial de la Fisioteràpia d’enguany vol reivindicar que la fisioteràpia és el 

tractament adequat per a l’artrosi, atès que l’exercici terapèutic aporta avantatges en qualsevol edat. 

Els exercicis han d’estar enfocats, principalment, a enfortir la musculatura local, patrons de moviment 

normals, moviment de les articulacions i activitat física en general.   

El 80 % de les persones de més de 75 anys presenten alteracions causades per l’artrosi i cal ajudar-los 

perquè millorin el seu benestar i qualitat de vida. Aquesta funció de la fisioteràpia és fonamental 

també a nivell preventiu i requereix una inversió per part del sistema de salut. Està demostrat que la 

fisioteràpia redueix el tractament farmacològic i, per tant, la despesa farmacèutica. 

 

Pots descarregar tot el material gràfic en català del Dia Mundial de la Fisioteràpia en aquest enllaç 

 

Activitats per tot el territori 

Per commemorar el Dia Mundial de la 

Fisioteràpia el Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya celebra el Dia de la 

Fisioteràpia (DIFT), per al qual ha 

organitzat una sèrie d’activitats que 

aniran més enllà del 8 de setembre. 

Enguany s’ha unificat l’activitat a tot el 

territori, amb una cursa d’orientació per grups a les diferents localitats que acolliran el DIFT 2022. 

La cursa, que tindrà una durada de dues hores i serà amb equips d’entre dues i cinc persones, 

consistirà en trobar unes balises amagades i respondre preguntes sobre la fisioteràpia en el recorregut 

per cada poble o ciutat. El tret de sortida serà el 24 de setembre a Agramunt, i li seguiran la Pobla de 

Segur (25 de setembre), Girona i Torredembarra (2 d’octubre), Tortosa (15 d’octubre) i Vic (16 

d’octubre). 

El preu de la inscripció és de cinc euros per persona, i s’inclou una bossa amb una samarreta, 

marxandatge i esmorzar saludable. Tota la recaptació es destinarà a diversos projectes de caràcter 

solidari. 

Reptes de la professió 

La fisioteràpia té una sèrie de reptes per a una millor optimització de la professió en un futur. 

L’intrusisme laboral i la saturació d’alguns serveis essencials són molt protagonistes, avui dia, a la 

major part de les consultes del territori, i és vital que s’incorporin més fisioterapeutes al sistema 



sanitari públic, un dels deures que va marcar el conseller Argimon a l’últim Congrés Internacional de 

Fisioteràpia celebrat a Barcelona.  

Més de 12.000 fisioterapeutes treballen cada dia a Catalunya per impulsar un estil de vida saludable i 

actiu. És una professió essencial en la societat i és molt necessari que tinguin unes condicions laborals 

òptimes, que no només beneficiarà el fisioterapeuta, sinó també els seus pacients, ja que podran tenir 

una atenció més personalitzada i sense tanta càrrega. Sense això, mai serà possible complir amb els 

criteris establerts per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). 

Amb la COVID-19, per exemple, s’ha vist com la figura del fisioterapeuta és essencial dins del sistema 

de salut públic, essent clau per lluitar contra les múltiples seqüeles que deixa la malaltia a aquells que 

l’han patit i que la continuen patint (alguns, fins i tot, la tenen de manera persistent).  

La fisioteràpia és clau a l’hora de prevenir i tractar moltes afeccions, i també essencial per mantenir 

un estil de vida saludable. La ciutadania encara no coneix tot el potencial de la professió, i aquest ha 

de ser el nostre principal repte en un futur proper. 

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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