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1. PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ OAFI 

 

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 2021, van haver 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. 
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3. ACTVITATS SOCIALS 

 

3.1 Jornades 
Una de les prioritats de l'OAFI és augmentar la consciència social i fer cursos de capacitació per 
a pacients amb artrosi i grups de risc perquè aquesta malaltia deixi de ser desconeguda i 
associada a l’edat. 
 
A causa de la pandèmia de COVID-19, la fundació no va poder fer la seva activitat normal de 
tallers. El 2021, OAFI només va poder realitzar un taller: 
 

• Jornada Dolor articular: artrosi, Espai de la Gent Gran, Barberà del Vallès, 22 de 
setembre de 2021. Assistència 26 persones 

 

3.2 Consultes gratuïtes a Pacients 
Els pacients amb artrosi són una prioritat per a l’OAFI. És per això que oferim accés gratuït per 
assessorar els pacients, principalment aquells amb escassos recursos. Els escoltem, els 
aconsellem i els ajudem. El 2021, OAFI va visitar 520 pacients que van sol·licitar assistència i 
120 Derivacions a metges que col·laboren amb la Fundació. 
 
A més, oferim el servei de nutrició on es van visitar 15 persones i vam realitzar 5 tallers online 
amb un total de 145 assistents. 
 

3.3 Simposi “Articulant l'esport” 
Aquest esdeveniment anual està dedicat a l'esport a nivell amateur i professional per donar 
suport a tots aquells que fan exercici perquè ho facin en condicions físiques òptimes. 
 
És freqüent veure esportistes que estressen el cos al límit per obtenir un alt nivell de 
rendiment, especialment a les competicions. Aquesta pràctica augmenta el nombre de lesions i 
trastorns musculoesquelètics. També va dirigit a esportistes amb problemes de salut articular 
com una condromalàcia rotuliana o femoropatelar, osteoporosi, dolor, etc. per prevenir i per 
evitar un empitjorament de la seva condició. 
 
El simposi té com a objectiu reunir tots els metges esportius, fisioterapeutes, entrenadors, 
psicòlegs, professionals de fitness i de la salut, esportistes i estudiants per conscienciar sobre 
els darrers resultats de recerca i pràctiques d'experts internacionals. 

 
L'any 2021 vam tenir unes 72 mil 
visualitzacions del Simposi. 
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3.4 Campanya Prevenció de l'Artrosi SEFAC – OAFI 2021 
És important la conscienciació del pacient que juga un paper clau per promoure la prevenció 
de malalties o problemes de salut articulars que poguessin aparèixer a conseqüència del seu 
deteriorament. 
  
Per aquest motiu, la fundació OAFI va col·laborar amb la Fundació SEFAC a la campanya 
divulgativa per conscienciar, la població a través de la farmàcia comunitària de la importància 
de la millora de la salut articular i la prevenció del deteriorament de l'articulació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Donar suport a les autoritats sanitàries 
La fundació OAFI vol ser la veu del pacient i dóna suport a les autoritats sanitàries als seus 
plans d'actuació en benefici dels pacients amb artrosi. En aquest sentit, la Fundació va 
participar en l'elaboració de l'Informe d'Avaluació i Línies Prioritàries d'Actuació Estratègia en 
malalties reumàtiques i muscoloesquelètiques del Sistema Nacional de Salut. 
 
També va participar en la millora del Projecte del Decret del Consell de Pacients de Catalunya 
per afavorir la participació dels pacients al sistema de salut català. 
 
Finalment, cal destacar la compareixença de la Fundació OAFI a la Comissió de Sanitat del 
Senat espanyol per presentar la situació actual de l'artrosi a Espanya el 28 de setembre de 
2021. 
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3.6 Fira Gran 
OAFI va participar a Fira Gran que es va celebrar del 27 al 29 d'octubre 2021. L'esdeveniment 
és un punt de trobada de professionals especialitzats i la gent gran a qui assisteixen. Aquest 
any hi va haver uns 40.000 visitants. Van passar per l'estand de la fundació OAFI unes 1.000 
persones. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 V Congrés International de pacients amb artrosi 
OAFI organitza un congrés internacional de pacients amb artrosi 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 
(ancians, esportistes i dones postmenopàusiques) per millorar-ne la qualitat de vida. 
 
L'esdeveniment es va realitzar de forma presencial on va haver-hi 400 assistents i després va 
ser retransmès posteriorment online a través del nostre Canal a YouTube Channel. 
 
L'any 2021, 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, hi van participar 
pacients i es va parlar sobre el paper de les agències mèdiques. 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Sortides culturals 
A OAFI animem els pacients amb artrosi a ser actius, moure's i socialitzar-se. Volem que surtin 
de casa. Per aquest motiu, a finals del 2021, vam poder organitzar una sortida cultural amb 
pacients. Vam anar al teatre a veure la “Casa dels Esperits” al teatre Romea el 10 de novembre 
de 2021. S'hi van apuntar 12 persones. 
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4. RECERCA CIENTÍFICA 

 
Els nostres projectes presentats 

 

• Estudi CAVIPA - Enquesta sobre la Qualitat de Vida dels Pacients amb Artrosi. Anàlisi 
de la percepció de la qualitat de vida dels pacients amb artrosi de genoll i/o maluc i els 
seus factors associats. Primera enquesta feta a Espanya per avaluar la qualitat de vida 
com un indicador per incloure'l als programes de tractament de l'artrosi. 

 

• Estudi ODPAR. Ruta Assistencial de Pacients amb Osteoporosi. 
Avaluació de l'assistència mèdica, l'experiència, les necessitats i la qualitat de vida dels 
pacients amb osteoporosi. 

 

• Dolor Osteomuscular i Reumatològic – Evidències sobre lús del diclofenac i del CBD 
tòpics. Revisió de la literatura sobre l'ús tòpic del diclofenac i el CBD 
 

• Efficacy and Safety of Arthrodesmol for Assessing improvement of symptomatic 
osteoarthritis of the knee. En aquesta experiència clínica habitual es va voler 
confirmar l'eficàcia, la seguretat de la infiltració intraarticular d'Arthrodesmol per a 
pacients amb artrosi de genoll. 

 

• SYSADOAs: do their origin and and quality make a difference in efficacy and safety? 
Les diferències en la regulació de productes de grau farmacèutic i nutracèutic 
provoquen variacions en qualitat i contingut (condroïtina sulfat, glucosamina i 
diacereïna). Hem realitzat una revisió de la literatura sobre les variacions en les 
tècniques d’extracció i purificació de poden donar lloc a diferències en el contingut, la 
composició, la puresa, els efectes biològics, la seguretat. Estudi publicat a Global 
Rheumatology, 24 de Març de 2021, PANLAR 
 

Els nostres projectes de R+D en curs 
 

• Assaig clínic per a un nou tractament amb suplement alimentari d'artrosi de genoll a la 
població esportista. OAFI és co-promotor de l'estudi on oferim assessorament en 
benefici del pacient. Estudi en curs 

 

• Assaig clínic per al tractament d'artrosi de mà. OAFI és co-promotor de l'estudi on 
oferim assessorament en benefici del pacient. Estudi en curs 

 

• Estudi de pràctica clínica amb derivats del quitosà en pacients amb dolor sever al 
genoll. OAFI és co-promotor de l'estudi on oferim assessorament en benefici del pacient. 
Estudi en curs 

 

• Preventomics. Sistema basat en biomarcadors per enviar consells personalitzats sobre 
hàbits dietètics i d'estil de vida per capacitar els consumidors per prevenir malalties 
relacionades amb la dieta. OAFI està a càrrec de la difusió dels resultats del projecte a 
la comunitat científica i els consumidors. Per això, OAFI participa en congressos i 
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simposis internacionals on presenta PREVENTOMICS i fa públics els resultats a la 
societat. 

 

• TriAnkle. Bioimpressió personalitzada per a la regeneració del tendó. La nostra 
investigació se centra a millorar la vida dels pacients. El nostre objectiu és desenvolupar 
un tractament innovador per a milions de pacients de tot el món que pateixen 
tendinopaties i artrosis, un problema de salut problema de salut que afecta 
especialment la gent gran, les dones i els esportistes professionals. OAFI té un paper 
actiu des de la perspectiva dels pacients participant en les tasques d'ètica i regulatori, 
involucració dels pacients i qualitat de vida. A més, col·laborem en la divulgació dels 
resultats.  

 
Els nostres projectes presentats 

 

• Estudi CAVIPA - Enquesta sobre la Qualitat de Vida dels Pacients amb Artrosi. Anàlisi 
de la percepció de la qualitat de vida dels pacients amb artrosi de genoll i/o maluc i els 
seus factors associats. Primera enquesta feta a Espanya per avaluar la qualitat de vida 
com un indicador per incloure'l als programes de tractament de l'artrosi. 

 

• Estudi ODPAR. Ruta Assistencial de Pacients amb Osteoporosi. 
Avaluació de l'assistència mèdica, l'experiència, les necessitats i la qualitat de vida dels 
pacients amb osteoporosi. 

 

• Dolor Osteomuscular i Reumatològic – Evidències sobre lús del diclofenac i del CBD 
tòpics. Revisió de la literatura sobre l'ús tòpic del diclofenac i el CBD 
 

• Efficacy and Safety of Arthrodesmol for Assessing improvement of symptomatic 
osteoarthritis of the knee. En aquesta experiència clínica habitual es va voler 
confirmar l'eficàcia, la seguretat de la infiltració intraarticular d'Arthrodesmol per a 
pacients amb artrosi de genoll. 

 

• SYSADOAs: do their origin and and quality make a difference in efficacyand safety? 
Les diferències en la regulació de productes de grau farmacèutic i nutracèutic 
provoquen variacions en qualitat i contingut (condroïtina sulfat, glucosamina i 
diacereïna). Hem realitzat una revisió de la literatura sobre les variacions en les 
tècniques d’extracció i purificació de poden donar lloc a diferències en el contingut, la 
composició, la puresa, els efectes biològics, la seguretat. Estudi publicat a Global 
Rheumatology, 24 de Març de 2021, PANLAR 
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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: 
 

• OA Working Group: Elevating the Hidden Cost of Osteoarthritis Pain in the EU, Pfizer, 
20 d'abril de 2021 

• Trobada professional CINFA, seu Laboratoris CINFA, Espanya, 4 de maig de 2021 

• EULAR Congress Online, 1-4 de juny de 2021 

• Reunió online Taula de Diàleg Farmaindústria-Organitzacions de Pacients, Fòrum de 
Pacients, Espanya, 30 de juny de 2021 

• El Dolor a la Farmàcia Comunitària, seu FAES Farma, 6 de juliol de 2021 

• IX TROBADA FTYS online, Fòrum de Pacients, Espanya, 13 de juliol de 2021 

• Jornada en línia. Les teràpies immunològiques, una nova oportunitat per combatre 
malalties, Fundació Bamberg, 6 de setembre de 2021 

• Joint Challenge 2021, Cernobbio, Itàlia, 15-16 d'octubre del 2021 

• Congrés AEA SEROD, Palma de Mallorca, Espanya, 22 de setembre de 2021 

• 58è Congrés SECOT, Sevilla, Espanya, del 29 de setembre a l'1 d'octubre del 2021 

• 43è Congrés Nacional SEMERGEN, Saragossa, del 29 al 2 d'octubre del 2021 

• Bamberg Summit, en línia, 25 d'octubre del 2021 

• V Trobada Fòrum Espanyol de Pacients (FEP), en línia, 27-28 d'octubre de 2021 

• I Curs d'Artrosi de la Societat Espanyola de Reumatologia, en línia, 19-20 de 
novembre de 2021 

• 25 Anys de la Fundació Teófilo Hernando, Madrid, Espanya, 2 de desembre de 2021 
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6. MITJANS DE COMUNICACIÓ  

A continuació es presenta la cobertura als mitjans d'OAFI el 2021: 
 
Premsa: 

• General: La Razón, Marca, El País, i mitjans regionals 

• Especialitzada: ConSalut, Sanifax, redació Mèdica, Infosalus... 
 
Ràdio: 

• RNE 
 
Online: 

• Web: 53 mil usuaris i 92 mil visites per pàgina 
• Xarxes socials: 

o Facebook: 1.379 usuaris 
o LinkedIn: 502 usuaris i 63 mil impressions 
o Instagram: 1.578 usuaris 

 
• Canal Youtube: 

o 32 mil subscriptors 
o 1,7M de visualitzacions 
o 34,7 milions d'impressions 

 
• OAFI Ràdio: 

o 80 programes de ràdio emesos 
o 59 milions d'impressions a Twitter 
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7. COMPTES ANUALS 

 
COMPTE DE RESULTATS 
 

 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (EN EUROS) 2021

1. Ingresos por las actividades 538.167,86

 a) Ingresos y prestaciones de servicios 166.981,84

 b) Ingresos recibidos con carácter periódico 0,00

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 231.400,00

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 139.786,02

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 -86.867,58

6. Otros Ingresos de actividades 0,00

a) Ingresos por arrendamientos 0,00

b) Otros ingresos accesorios y otros de gestión corriente 2,00

7. Gastos de personal -304.764,97

8. Otros gastos de explotación -97.646,93

a) Servicios Exteriores -97.642,44

   a1) Profesionales de Investigación 0,00

   a2) Arrendamientos y cánones -24.105,05

   a3) Reparaciones y conservación -137,83

   a4) Servicios profesionales independientes -25.173,75

   a5) Transportes 0,00

   a6) Primas de aseguradoras -403,48

   a7) Servicios bancarios -871,16

   a8) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -530,23

   a9) Suministros -2.698,68

   a10) Otros servicios -33.495,43

   a11) Gastos dietas, Viajes y desplazamientos -9.485,73

   a12) Gastos no deducibles -741,10

b) Tributos 0,00

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

d) Otros gastos de gestión corriente -4,49

9. Amortización de inmovilizado -3.574,65

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) 45.313,73

14. Ingresos financieros 0,00

15. Gastos financieros 0,00

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

17. Diferencias de cambios 0,00

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

II) RESULTADO FINANCIERO    (14+15+16+17+18) 0,00

III) RESULTADOS ANTES IMPUESTOS   (I+II) 45.313,73

19. Impuestos sobre beneficios 0,00

IV. RESULTADO DEL EJERCICIO   (III+19) 45.313,73
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BALANÇ DE SITUACIÓ 

 

 

 

ACTIVO 2021

A) ACTIVO NO CORRIENTE 22.123,99

I. Inmovilizado intangible 0,00

III. Inmovilizado material 16.799,82

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 178.420,76

I. Existencias 0,00

II. Usuarios, Patrocinadores y deudores de actividades y otras cuentas a cobrar 17.040,75

1. Usuarios y deudores por ventas y prestaciones de servicios 6.050,00

2. Deudores, entidades del grupo, asociadas y otras partes vinculadas -5,00

3. Patrocinadores 0,00

4. Otros deudores 10.995,75

5. Personal 0,00

6.  Activos pr impuesto corriente y otros créditos con las administraciones públicas 0,00

7. Fundadores y socios por desembolsos pendientes 0,00

III. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 247,13

IV. Inversiones financieras a corto plazo 0,00

V. Periodificaciones a corto plazo 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 161.132,88

TOTAL ACTIVO (A + B) 200.544,75
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PASIVO 2021

A) PATRIMONIO NETO 90.539,33

A1) Fondos Propios 90.539,33

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 -1.278,80

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

V. Resultado del ejercicio 45.315,73

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 110.005,42

I. Provisiones a corto plazo 0,00

II. Deudas a corto plazo 3.116,63

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

V. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar 23.072,29

1. Proveedores 0,00

2. Acreedores varios 23.072,29

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

4. Pasivos por impuestos corrientes y otras deudas con las administraciones públicas 0,00

5. Pagos iniciales de usuarios 0,00

VII. Periodificaciones a corto plazo 83.816,50

TOTAL PASIVO (A + B + C) 200.544,75


