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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES D’OSONA I RIPOLLÈS
Núm. d’acta: 3

Hora d’inici: 20:30

Data: 16/04/2020

Pau Farrés
Cristina Juvanteny

Assistents
Interlocutor/a
Membres

Rosa Garcia
Lídia Boix
Pau Moreno
Zara Ochoa

Anna Escribà
Cristina Molas

Convidats

Eva Vila

Sandra Rierola

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior

2- Explicació accions del Col·legi i l'assessorament pel que fa als ajuts estatals i autonòmics
durant l'Estat d'Alarma per la Covid-19.
3- Grup de centres de fisioteràpia a WhatsApp.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

Aprovada
2. Explicació accions del Col•legi i l'assessorament pel que fa a les ajudes estatals i autonòmiques

durant l'Estat d'Alarma pel Covid-19
S'informa el grup de la reunió realitzada en l'àmbit telemàtic amb les diferents Seccions
Territorials del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
- A causa de l'Estat d'Alarma per la Covid-19 i vist les afectacions que ha tingut en l'àmbit general,
l'Estat no permet el tancament per força major dels centres de fisioteràpia perquè l'Estat considera
que sons serveis assistencials essencials. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya juntament
amb altres Col·legis professionals de l'Estat i amb el Consejo General, han fet campanyes per
intentar trobar un equilibri pel que fa a decretar el tancament dels Centres de Fisioteràpia.
Actualment l'Estat i la Generalitat doten d'ajudes pel que fa als fisioterapeutes autònoms. A escala
de Col·legi, recomanen la via Estatal atès que la resolució permet demanar ajudes per tres vies.
1- Per justificació de la disminució dels ingressos del 75%
2- ERTOS per força major o bé per reducció de facturació.
3- Cessament de l'activitat per força major (Que ja avisen que podrien no concedir-les atès que des
d'un principi, el decret de tancament no anava dirigit als centres de Fisioteràpia).
- S'informa al grup de la Secció Catalunya Central que el Col·legi ha obert un canal de Telegram
informatiu adreçat a tothom.
- El Col·legi està programant una acció per poder fer distribuir d'EPIS entre els Col·legiats per
poder disminuir els costos que tenen i facilitar la distribució.
- S'està estudiant fer una borsa econòmica d'exclusió social al Col·legiat i que aquestes persones
puguin optar a ajudes.
- Algunes seccions van comentar que Col·legiats demanen al Col·legi que no cobrin la propera
quota de juny a causa de les conseqüències de la COVID-19. La Rosa Garcia informa al grup de la
Catalunya Central que en aquest punt de la reunió de Seccions, va manifestar que des de Catalunya
Central crèiem que s'havien de cobrar la quota atès que el Col·legi està fent un gran esforç per
treballar per tots els Col·legiats i hi ha gastos que han de cobrir. La Rosa Garcia informa al grup
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que no ha volgut cobrar l'assistència de les dues darreres reunions de Seccions Territorials i que és
una decisió personal.
- - La Junta del Col·legi va explicar a les diferents Seccions que es faran formacions i monogràfics
virtuals a través de les diferents xarxes i plataformes i que seran totalment gratuïtes. Pròximament
es farà un LIVE a Instagram amb l'assessor fiscal del Col·legi de Fisioterapeutes.
- - Queden suspeses les Jornades de les Seccions a l'espera de què passarà de cara al setembre.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Informativa

Rosa Garcia

Data realització

16/04/2020

3.Grup de centres de fisioteràpia a wattsup.
S'informa als membres de la Secció de què s'ha creat un grup de WhatsApp de centres de fisioteràpia a
la comarca i que hi ha moltes persones interaccionant. Alguns membres del grup hi són. Creiem que és
una oportunitat per poder adreçar-nos a aquestes persones atès que és el primer cop que hi ha tants
fisioterapeutes a un mateix grup.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Informació

Rosa Garcia
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Data realització

16/04/2020

