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1.1 Qui som 
La osteoarthritis Foundation International (OAFI) és una fundació independent sense ànim de 
lucre, amb seu a Barcelona que neix per prevenir, tractar i millorar la qualitat de vida de les 
persones que pateixen artrosi, dotant-les de les eines necessàries per gestionar els seus 
problemes. 
 
Per a això, l'activitat fundacional se centra en les següents activitats: 
 

• Augmentar la conscienciació social sobre l'artrosi 

• Millorar la qualitat de vida dels pacients i la prevenció dels grups de risc (gent gran, 
esportistes, dona postmenopàusica i nens) 

• Promoure la investigació en l'artrosi i millorar el tractament 
 
Per a nosaltres els pacients són el més important. 
 

1.2 L’artrosi, un problema de tots 
L'artrosi és una malaltia articular degenerativa que afecta tant al cartílag com l'os i teixits tous 
de l'articulació. Produeix dolor i ens limita a l'hora de fer les nostres tasques habituals. Afecta 
ja a 500 milions de persones al món segons la prestigiosa revista científica The Lancet1. 
Malgrat el seu enorme impacte social, l'artrosi segueix sent una malaltia desconeguda i 
llunyana per a la majoria de la població que l'associa exclusivament a la vellesa. No obstant 
això, afecta una població de pacients molt fragmentada (persones d'avançada edat, 
esportistes, dones majors de 45 anys i joves) que tenen necessitats molt diferents i que no 
troben resposta més enllà d'un enfocament general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Osteoarthritis in 2020 and beyond: a Lancet Commission, Published Online November 4, 2020 

https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)32230-3 
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2. ACCIONS ESTRATÈGIQUES 

 

2.1 Agrupació Internacional de l’Artrosi  
OAFI promou la prevenció, el tractament i la millora de la qualitat de vida dels pacients amb 
OA en integrar a tots els agents involucrats en aquesta patologia, incloses les associacions de 
pacients, les societats mèdiques, els centres de recerca, les administracions públiques i les 
empreses col·laboradores per a treballar conjuntament contra aquesta malaltia crònica. 
  
En l'actualitat, OAFI ha signat acords amb diferents entitats per a col·laborar en la 
sensibilització de la OA en el camp de la prevenció i el tractament d'aquesta malaltia.  
 

 
 
 
OAFI lidera aquest grup de coneixement en el qual participen entitats interdisciplinàries que 
treballen en la millora de la qualitat de vida dels pacients amb OA. En 2020, hi havia 35 entitats 
treballant i col·laborant juntes.  
 
El rol principal de cada grup: 
 

a) Associacions de Pacients: 
Treballem conjuntament en la difusió i sensibilització de l’artrosi en la societat. 
Participants: Arthritis Foundation (EUA), Liga Panamericana de Asociaciones de 
Reumatología (PANLAR, continent americà), Fondation Arthrose (Bèlgica), Liga 
Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas (Portugal), Association Francaise de Lutte 
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AntiRhumatismale (França), Associazione Nazionale Persone con Malattie 
Reumatologiche e Rare (APMARR, Itàlia), Associació General de Pacients (AGP, 
Espanya) i l’Associació Espanyola amb l’Osteoporosi i  l’Artrosi (AECOSAR, Espanya). 
 

b) Societats Mèdiques:  
Integra societats mèdiques espanyoles rellevants que tenen un paper important en la 
cura de pacients amb artrosi, com; La Sociedad Española de Reumatología (SER), 
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Traumatología 
(SETRADE) i la Societat Española Farmacéuticos Comunitarios y de Familia (SEFAC).  
 

c) Societats Mèdiques:  
Integra societats mèdiques espanyoles rellevants que tenen un paper important en la 
cura de pacients amb artrosi, com; La Sociedad Española de Reumatología (SER), 
Sociedat Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Traumatología 
(SETRADE) i la Societat Española Farmacéuticos Comunitarios y de Familia (SEFAC).  
 

d) Centres de Recerca:  
Fundación García Cugat, Serveis de Desenvolupament de Medicaments en la UB, 
Fundación Teófilo Hernando, Eurecat, Leitat, Instituto Poal de Reumatología, 
Universitat de Barcelona (UB), Clínica CEMTRO, Clínica DKF i World Scleroderma 
Foundation (WSF), en col·laboració amb OAFI, promovem la recerca en artrosis en 
l'àmbit de la medicina, medicina esportiva i nutricèutics. 

 
e) Entorn social:  

FC Barcelona, Fundació DiR, UBAE, Conex, Icaro Birding i Walkim Foundation, ens 
brinden el seu suport per a una vida saludable i articulacions sanes i sense dolor. 
 
 

2.2 OA Task Force 
Aquesta és una iniciativa que està coordinada per OAFI (Osteoarthritis Foundation 
Internacional) i la Arthritis Foundation és una aliança entre les més rellevants associacions de 
pacients amb problemes reumatològics per treballar conjuntament a nivell mundial fent 
èmfasi en la malaltia de l’artrosi. 
  
Actualment els seus membres treballen conjuntament en dues activitats:  
 
Enquesta global sobre la Percepció del Pacient amb artrosi (OA) 
Enquesta internacional per desenvolupar una enquesta global multilingüe sobre la percepció 
del pacient amb artrosi sobre la seva qualitat de vida i proporcionar als professionals sanitaris, 
investigadors, pacients i autoritats sanitàries els resultats d'aquest treball a nivell nacional i 
internacional. Més de 1.200 pacients van respondre a l'enquesta de diferents països (Espanya, 
Itàlia, Estats Units, Mèxic, Argentina, Colòmbia i Veneçuela). Les dades han estat processades 
per obtenir un informe amb els resultats. Hem publicat ja l’article. Llegir article 
 
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33160349/
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Publicacions anteriors: 
Revisió Sistemàtica de la Literatura de la Qualitat de Vida de les Persones amb Artrosi. Llegir 
article 
 

3. ACTVITATS SOCIALS 

 

3.1 IV Congrés International de pacients amb artrosi 

OAFI organitza un congrés internacional de pacients d'OA cada any. El propòsit 
d'aquest esdeveniment públic és proporcionar un fòrum per a l'intercanvi de 
coneixement i conscienciació social. L'esdeveniment està dirigit a pacients amb artrosi 
i grups de risc (gent gran, esportistes i dones postmenopàusiques) per millorar la seva 
qualitat de vida. 
 
Degut a la pandèmia COVID-19, l’esdeveniment es va realitzar online mitjançant la 
nostra Canal a YouTube Channel. 
 
A l’any 2020, van participar al congrés autoritats sanitàries, experts internacionals, 
associacions de pacients, societats mèdiques, professionals de la salut (farmacèutics, 
fisioterapeutes i treballadors socials) i representants de clubs esportius, entre d'altres. 
Es van presentar publicacions científiques, es van fer taules rodones per debatre sobre 
l'artrosi, van participar pacients i es va parlar sobre el paper de les agències mèdiques. 
A més, atès que dos de cada tres pacients amb artrosi són dones, aquest congrés es va 
centrar especialment en la dona. 
 
Al dia abans vam organitzar el Pre Congress Day amb la participació de científics 
internacionals de gran prestigi, així com de revistes científiques d’alt nivell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge del congrés    Imatge de la jornada prèvia al congrés 
 
 

 
 
 

https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-019-2895-3
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PRE CONGRESS DAY 

 

 

AGENDA DEL CONGRÉS 
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3.2 Jornades 
Una de les prioritats de la OAFI és augmentar la consciència social i realitzar cursos de 
capacitació per a pacients amb artrosi i grups de risc perquè aquesta malaltia deixi de ser 
desconeguda i associada a la vellesa. 
 
Al 2020, OAFI va participar en diversos tallers: 
 

• L’Artrosi, una malaltia de gènere, Casal Pere Quart, 05 de març de 2020  
 
A causa de la situació sanitària iniciada en 2020, OAFI no va poder realitzar les diverses 
activitats que es tenien programades, podent celebrar solament una d'elles, que es va realitzar 
abans de l'inici del confinament derivat de l'estat d'alarma. 

 

3.4 Consultes gratuïtes a Pacients 
Els pacients amb artrosi són una prioritat per a OAFI. És per això que oferim accés gratuït per a 
assessorar els pacients, principalment aquells amb escassos recursos. Els escoltem, els 
aconsellem i els ajudem. En 2020, OAFI va visitar a 318 pacients que van sol·licitar assistència.  
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4. RECERCA CIENTÍFICA 

 
1. Assaig clínic  

 

Assaig clínic per a un nou tractament de l'artrosi de genoll en la població general (en 
progrés) 

 
OAFI és co-promotora d'aquest estudi en el qual ofereix assessorament en benefici dels 
pacients. OAFI realitza les següents activitats per: 
 

• Suport a l'estudi i disseny de l'protocol. 

• Supervisió i assessorament en la coordinació de l'ESTUDI. 

• Suport en la selecció d'hospitals per al desenvolupament de l'ESTUDI. 

• Proposar el INVESTIGADOR PRINCIPAL i la resta dels investigadors. 

• Organitzar reunions amb els comitès d'Ètica (CEIC), les societats mèdiques i, si cal, amb 
l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per proporcionar la 
perspectiva dels pacients. 

 
Assaig clínic per a un nou tractament amb suplement alimentari d'artrosi de genoll en la 
població esportista (en progrés) 
 
OAFI actua de principal assessor d'aquest estudi en el qual ofereix assessorament en benefici 
dels pacients. OAFI realitza les següents activitats per: 
 

• Suport a l'estudi i disseny de l'protocol. 

• Supervisió i assessorament en la coordinació de l'ESTUDI. 

• Suport en la selecció d'hospitals per al desenvolupament de l'ESTUDI. 

• Proposar el INVESTIGADOR PRINCIPAL i la resta dels investigadors. 

• Organitzar reunions amb els comitès d'Ètica (CEIC), les societats mèdiques i, si cal, amb 
l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per proporcionar la 
perspectiva dels pacients. 

 
Assaig clínic per a un nou tractament d'artrosis de mans en la població general (en progrés) 
 
OAFI actua de principal assessor d'aquest estudi en el qual ofereix assessorament en benefici 
dels pacients. OAFI realitza les següents activitats per: 

 

• Suport a l'estudi i disseny de l'protocol. 

• Supervisió i assessorament en la coordinació de l'ESTUDI. 

• Suport en la selecció d'hospitals per al desenvolupament de l'ESTUDI. 

• Proposar el INVESTIGADOR PRINCIPAL i la resta dels investigadors. 

• Organitzar reunions amb els comitès d'Ètica (CEIC), les societats mèdiques i, si cal, amb 
l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per proporcionar la 
perspectiva dels pacients. 
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2. Procediment Regulador 
 
ESTUDI DELPHI: Ús apropiat del Condroitín Sulfat (CS), Glucosamina (G), o la seva combinació 
(CS + G) per al tractament de pacients amb artrosi (en progrés) 
 
Estudi basat en el mètode DELPHI sobre l'ús apropiat en la pràctica clínica dels medicaments 
SYSADOAS (medicaments simptomàtics d'acció lenta per l'artrosi): sulfat de condroitina (CS), 
sulfat de glucosamina (GLU) i la combinació de tots dos (CS + GLU) i diacerina. L'estudi es va 
realitzar en col·laboració amb un grup d'experts de diverses societats mèdiques (SEMG, 
SEMERGEN, SER, entre d'altres). L'informe revela que els SYSADOAS (CS, CS + G) són altament 
recomanables en pacients amb artrosi de genoll i / o maluc que a més tinguin comorbiditats. 
Pot llegir l’abstract de l’article aquí. 
 
Encuesta Global de Percepción del Paciente con artrosis (GOAPPS).  
 
La primera enquesta internacional feta per pacients per investigar la percepció de la qualitat 
de vida dels pacients amb artrosi en 6 països i 3 idiomes. Els resultats tenen com a objectiu 
ajudar a totes les parts involucrades en la gestió de l'artrosi a desenvolupar una millor 
comprensió de la percepció dels pacients per abordar les seves necessitats de manera més 
efectiva en termes de prevenció, investigació i gestió de la malaltia. Pot llegir l’abstract de 
l’article aquí. 
 

3. Prognostic tests 
 
Arthrotest® és una eina basada en el genotipat de SNPs i validada clínicament, que permet 
conèixer la predisposició genètica de cada pacient a patir una progressió ràpida de l'artrosi 
primària de genoll. Es realitza una única vegada a la vida, amb una simple mostra de saliva. 
[Blanco, F. J. et al., Mejora de la predicción de la progresión de la artrosis de rodilla mediante 
polimorfismos genéticos: el estudio Arthrotest, Rheumatology 54, 1236–1243 (2015)]. 
 
Aquest test ha estat cedit gratuïtament a OAFI perquè puguem oferir als pacients. Estem 
treballant en la millor manera per poder posar aquest test en el mercat i satisfer les 
necessitats dels pacients. 
 
Osteotest® és un test diagnòstic genètic per a la detecció primerenca d'osteoporosi. Aquest 
test ha estat validat amb dones en tres països europeus. 
 
Aquest test ha estat cedit gratuïtament a OAFI perquè puguem oferir als pacients. Estem 
treballant en la millor manera per poder posar aquest test en el mercat i satisfer les 
necessitats dels pacients. 
 

4. Projectes Europeus 
 
PREVENTOMICS proposa plans de nutrició i hàbits de vida personalitzats per millorar la salut 
de les persones basant-se en característiques de cada individu, trets tant físiques com 
conductuals, en l'estil de vida, el genotip, preferències i estat físic en forma d'indicacions i 
pautes gràcies a l'ús d'eines de tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC). El 

https://www.reumatologiaclinica.org/es-documento-expertos-sobre-el-uso-articulo-S1699258X20301601
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33160349/
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projecte obre la porta a la personalització de tractaments per a la prevenció de malalties 
cròniques a través de la nutrició. 

 
OAFI està a càrrec de la difusió dels resultats de el projecte a la comunitat científica i els 
consumidors. Per fer-ho, OAFI participa en congressos i simposis internacionals per presentar 
PREVENTOMICS i fer públics els beneficis de tal iniciativa a la societat. 
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5. DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 

 

5.1 Congressos y conferències 
OAFI és conscient de la importància de participar en la divulgació científica en l'àmbit de 
l'artrosi. Per aquest motiu, OAFI ha participat en els següents esdeveniments: 
 

• L’Artrosi: Un problema sociosanitari, Campus Clínic UB, 8 de gener 2020 

• La Gestió global dels pacients amb artrosi de genoll comença amb l'avaluació de la 
qualitat de vida: una revisió sistemàtica,  2º Congrés Nacional de Metges & 
Farmacèutics SEMERGEN-SEFAC, Valencia (España), 24 i 25 de gener de 2020 

• I Simposi de Osteoporosis y Artrosis, Sociedad Española de Reumatologia, A Coruña 
(España), 28 y 29 de febrer de 2020 

• EULAR Congress Online, 2 de juny de 2020 

• Actualització i paper dels SYSADOAs en el maneig de l'artrosi, ASOFARMA, 25 d’agost 
de 2020 

• Presentació de pòsters, WCO-IOF-ESCEO, 20-22 d’agost de 2020 

• Alternatives en el tractament de la artrosi, Congrés anual LIVEMED, 8 de setembre de 
2020 

• Millorar la qualitat de vida de pacients amb artrosi amb un abordatge terapèutic 
innovador, natural i eficaç, Webinar GENICARE, 15 de setembre de 2020 

• L’Artrosi OAFI: un exemple de compromís internacional, 22è Congrés Panamericà de 
Reumatologia, 17-20 de setembre de 2020 

• L’Artrosi OAFI: un exemple de compromís internacional, Volem Saber VII: Novetats en 
Esclerosi Múltiple i altres malalties motores, 15 de octubre de 2020 

• Sessió Pràctica: Indicació Farmacèutica en dolor articular. Paper del farmacèutic en la 
salut articular, IX Congres Nacional de Farmacèutics Comunitaris, 20 d’octubre de 2020 

• Tractament de l’artrosi: L’Odissea de los SYSADOAs, IV Trobada FEP de Organitzacions - 
Reunió per i per a Organitzacions de Pacients”, 27 i 28 d’octubre de 2020 

• IV Congrés International de Pacients amb Artrosi (OAFI), 2-6 d’octubre de 2020 

• Tractament conservador o mèdic de l’artrosi, XIX Simposi Internacional Clínica CEMTRO, 19 i 20 
d’octubre de 2020 

• Comunicacions: Traduir la ciència per pacients i cuidadors. Patient 360° Summit 2020 - 
Innovating Together, 8-10 de decembre de 2020 
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6. MITJANS DE COMUNICACIÓ  

A continuació es presenta la cobertura en els mitjans de OAFI el 2020: 
 
Premsa: 
 

• General: El País, El Periódico, La Razón, La Vanguardia, ABC, El Punt Avui, 20 minutes... 

• Especialitzada: ConSalud, Sanifax, Redación Médica, Infosalus ... 

 
Ràdio: 

• RNE, OndaCero, Cope, Rac1, Catalunya Radio 
 
TV: 

• TeleMadrid 
 
Online: 
 

• +1M d’impressions d’OAFI a Internet al 2020 

• 183.500 impressions a Twitter 

• 15.715 impressions a Facebook 

• 2.071 Usuaris únics assolits a Instagram 

• 658 Usuaris visitants a la pàgina nostre de LinkedIn 

• 742.614 visualitzacions al nostre Canal YouTube 

• 103.205 visites a la nostre Web 
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7. COMPTES ANUALS 

 
COMPTE DE RESULTATS 
 

 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (EN EUROS) 2020

1. Ingresos por las actividades 418.327,35

 a) Ingresos y prestaciones de servicios 203.000,19

 b) Ingresos recibidos con carácter periódico 0,00

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 108.890,00

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 106.437,16

2. Ayudas concedidas y otros gastos 0,00

a) Ayudas concedidas 0,00

b) Gastos por colaboraciones y por el ejercicio a cargo de un miembro del órgano de gobierno 0,00

3. Variación de Existencias de productos acabados y en cursos de fabricación 0,00

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00

5. Aprovisionamientos -23.938,06

6. Otros Ingresos de actividades 0,00

a) Ingresos por arrendamientos 0

b) Otros ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0

7. Gastos de personal -298.048,98

8. Otros gastos de explotación -90.266,56

a) Servicios Exteriores -90.189,26

   a1) Profesionales de Investigación 0,00

   a2) Arrendamientos y cánones -24.504,15

   a3) Reparaciones y conservación -423,36

   a4) Servicios profesionales independientes -30.271,35

   a5) Transportes 0,00

   a6) Primas de aseguradoras -431,89

   a7) Servicios bancarios -1.035,72

   a8) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -8.846,26

   a9) Suministros -2.382,24

   a10) Otros servicios -5.500,15

   a11) Gastos dietas, Viajes y desplazamientos -16.419,04

   a12) Gastos no deducibles -375,10

b) Tributos -77,00

c) Pérdidas, deterioramiento  y variación de provisiones por operaciones de las actividades 0,00

d) Otros gastos de gestión corriente -0,30

9. Amortización de inmovilizado -7.327,60

10. Subvenciones, donaciones y legados trapasados al resultado 0,00

11. Exceso de provisiones 0,00

12. Deterio y resultado per alienaciones de inmovilizado 0,00

13. Otros resultados 0,00

I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.253,85

14. Ingresos financieros 0,00

15. Gastos financieros -22,15

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

17. Diferencias de cambios -2,80

18. Deterioro  y resultado per alineaciones de instrumentos 0,00

II) RESULTADO FINANCIERO    (14+15+16+17+18) -24,95

III) RESULTADOS ANTES IMPUESTOS   (I+II) -1.278,80

19. Impuestos sobre beneficios -1,00

IV. RESULTADO DEL EJERCICIO   (III+19) -1.279,80
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BALANÇ DE SITUACIÓ 

 

 

BALANCE DE SITUACIÓN (EN EUROS)

ACTIVO 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 21.541,41

I. Inmovilizado intangible 0,00

III. Inmovilizado material 16.217,24

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 3.580,00

VII. Activos por impuestos diferidos 1.744,17

B) ACTIVO CORRIENTE 183.725,59

I. Existencias 0,00

II. Usuarios, Patrocinadores y deudores de actividades y otras cuentas a cobrar 42.392,94

1. Usuarios y deudores por ventas y prestaciones de servicios 3.646,50

2. Deudores, entidades del grupo, asociadas y otras partes vinculadas 38417,5

3. Patrocinadores 0,00

4. Otros deudores 326,99

5. Personal 0,00

6.  Activos pr impuesto corriente y otros créditos con las administraciones públicas 1,95

7. Fundadores y socios por desembolsos pendientes 0,00

III. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 363,31

IV. Inversiones financieras a corto plazo 140.969,34

V. Periodificaciones a corto plazo 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0,00

TOTAL ACTIVO (A + B) 205.267,00
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BALANCE DE SITUACIÓN (EN EUROS)

PASIVO 2020

A) PATRIMONIO NETO 45.223,60

A1) Fondos Propios 45.223,60

I. Fondos dotacionales o fondos sociales 30.000,00

1. Fondos dotacionales o fondos sociales 30.000,00

2. Fondos dotacionales o fondos sociales pendientes de desembolsar 0,00

II. Fondos Especiales 16.502,40

III. Resultados de ejercicios anteriores 0,00

IV. Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias 0,00

V. Resultado del ejercicio -1.278,80

VI. Aportaciones para compensar pérdidas 0,00

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos y otros ajustes 0,00

1. Subvenciones oficiales de capital 0,00

2. Donaciones i legados de capital 0,00

3. Otras subvenciones, donaciones y legados 0,00

4. Ingresos fiscales a distribuir 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00

I. Provisiones a largo plazo 0,00

II. Deudas a largo plazo 0,00

1.  Deudas con entidades de crédito 0,00

2. Otras deudas a largo plazo 0,00

III. Deudas con Entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00

IV. Pasivo por impuestos diferidos 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 160.043,40

I. Provisiones a corto plazo 2.175,74

II. Deudas a corto plazo 0,00

III. Deudas con Entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00

V. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar 94.278,27

1. Proveedores 660,85

2. Acreedores varios 54.992,50

3. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 0,00

4. Pasivos por impuestos corrientes y otras deudas con las administraciones públicas 38.624,92

5. Pagos iniciales de usuarios 0,00

VII. Periodificaciones a corto plazo 63.589,39

TOTAL PASIVO (A + B + C) 205.267,00


