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GRUP D’INTERÈS DE FISIOTERAPEUTES D’OSONA I RIPOLLÈS
Núm. d’acta: 4

Hora d’inici: 20:00

Data: 28/05/2020

Assistents
Interlocutor/a
Membres

Rosa Garcia
Lídia Boix
Pau Moreno
Zara Ochoa

Anna Escribà
Cristina Molas

Pau Farrés
Cristina Juvanteny

Convidats

Eva Vila

Sandra Rierola

Dani Jimènez

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

2- Situació postcovid. Actuacions col·legials i propostes de futur a la secció (proposa en Dani
Jiménez com a membre de la Junta de Govern).
3- Parlem de quins objectius comuns compartim i quins voleu proposar. Quin rol us agradaria tenir
dins d'aquest grup i quin us agradaria que tinguéssim tots. Proposta d'accions col·lectives,
dinàmiques i espais.
4- Propostes d'accions o activitats.
5- Precs i preguntes.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

Aprovada
2. Situació postcovid. Actuacions col·legials i propostes de futur a la Secció

(proposa en Dani Jiménez com a membre de la Junta de Govern).

En Dani Jiménez informa de les accions que ha realitzat el Col·legi i la previsió de noves accions.
1-Ens informa de les ajudes que el Col·legi ha concedit a les persones Col·legiades que s'han
adreçat a ells per obtenir-les. S'han realitzat 2 línies d'ajudes i una tercera que s'ha d'aprovar a la
propera Assemblea general. 1) Ajudes just fet l'estat d'alarma adreçades persones amb veritable
risc d'exclusió com pot ser per motius de violència de gènere, o vulnerabilitat. Gent amb certa
vulnerabilitat que ha pogut optar al Fons d'exclusió Social del Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya.
2) Aportació de 450 ajudes a persones col·legiades autònomes que durant el període del 15 al 31 de
març que no van arribar a poder justificar el 75% perquè van quedar una mica per sota del valor,
però que s'han vist afectades a escala de facturació. A aquestes persones col·legiades se'ls ha donat
una ajuda econòmica de 200 €.
3) Està previst proposar a la propera Assemblea una tercera partida d'ajudes als col·legiats i que
tindrà lloc la 2a o la 3a setmana de Juliol per poder gestiona el Fons.
2- En Dani informa que el Col·legi està fent campanya #jotriofisioterapia i farà entre altres accions,
difusió i anuncis a TV3 i RAC-1 per potenciar la confiança al fisioterapeuta.
3- Informa que s'ha detectat que en zones on ha actuat el fisioterapeuta amb pacients en estat crític,
l'evolució ha estat molt favorable, i que s'han engegat proves pilot a regions sanitàries per
augmentar la partida sanitària post COVID-19 i destinar-la a actuacions que millorin el dèficit
respiratori i de les miopaties associades conseqüència de l'afectació del virus. Es veu la importància
i la necessitat de realitzar accions tant per les persones que han patit la Covid-19 com pel col·lectiu
de persones grans.
4- Des del Col·legi hi ha una línia dirigida a les mútues, amb campanyes per tal que les mútues
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de salut, actualitzin la prestació econòmica per sessió. El Col·legi treu un informe especificant que el
pacient atès per fisioterapeutes de mútues, necessita una atenció personalitzada de 20 minuti i per tant
que el professional podrà atendre dues o tres persones a l'hora. Proposen que les mútues paguin doncs
18 €/sessió.
En Pau Ferrés comenta que hi ha una Associació de centres que treballen per mútues a Girona que es
neguen a fer pacients per mútua per la COVID-19 a causa del cost que té. El Daniel Jiménez comenta que
en aquest cas el fisioterapeuta ha d'assumir més risc i costos i que als professionals no els surt a compte.
En Pau Ferrés comenta que normalment als centres mèdics, el fisioterapeuta és un contractat i per tant si
el que gestiona el centre no està d'acord a insistir en el preu i no es fa amb unitat, l'acció pot no donar
resultats.
"Des de la Secció de la Catalunya Central, volem fer un agraïment al Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya, per l'esforç que està fent i per acompanyar i ajudar als Col·legiats en la situació que ens
trobem".

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

Daniel Jiménez 28/05/2020
Informativa
3.Parlem de quins objectius comuns compartim i quins voleu proposar. Quin rol

us agradaria tenir dins d'aquest grup i quin us agradaria que tinguéssim tots.
Proposta d'accions col·lectives, dinàmiques i espais.

La Rosa Garcia exposa la necessitat de parlar de diversos aspectes que fan referència al grup per tal
que existeixin espais de tant en tant per saber com ens sentim, quin rol tenim individualment i en l'àmbit
grupal, el sentiment de pertinença i la importància de cuidar-nos a més de compartir objectius comuns
per tal d'aconseguir una cohesió. Per tant, anima al fet que tots i totes comparteixin les seves
sensacions. L'Eva Vila comenta que ara per ara no participa molt perquè s'està situant dins del grup
atès que fa poc que ha arribat però que s'hi troba bé. La Sandra Rierola comenta el mateix. La Zara
Ochoa comenta que està bé que hi hagi aquest espai i que també estaria bé establir temporalitat als
diferents punts de les reunions per evitat que s'allargui innecessàriament. També exposa que els que
tenim la veu més forta animem als que la tenen més fluixa a participar. La Lídia Boix comenta que per
ella ha estat complexa, atès que ve del grup territorial anterior on hi havia una cohesió esdevinguda de
molt de temps de treballar junts. La Rosa Garcia comenta que si algú vol la Coordinació del grup o fer
d'interlocutora ella no te cap inconvenient atès que hi és una mica per casualitat. La Lídia Boix proposa
que hi hagi col·laboració amb la Rosa per repartir tasques com la realització d'actes... Finalment es
decideix que hi ha d'haver la figura del o la secretària o secretari per tal que ajudi amb el tema
organitzatiu a la Rosa i que aquesta segueix com a Coordinadora-Interlocutora. La Cristina Juventeny
s'ofereix per a fer de Secretaria, ja que a més porta comunicació. També s'acorda que la comunicació
entre nosaltres es farà per via Mail i de forma puntual per WhatsApp. L'espai creat ens ha permès que
els i les diferents membres hàgim pogut expressar les sensacions i, a més a més, ens ha permès parlar
de temes que no s'havien parlat.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Treball de cohesió de grup

Rosa Garcia

4. Propostes d'accions o activitats

Data realització

28/05/2020

- En Daniel Jiménez comenta que estaria bé engegar alguna acció o prova pilot a la comarca per
l'atenció al pacient postcovid.
La Cristina Molas comenta que també ella ho va proposar al cap del Remei a Vic i que estan
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parlant.
En Pau Ferrés comenta que estaria bé agafar com a referència la prova pilot que ja funciona a diferents
districtes de Barcelona i que es podria extrapolar a la comarca.
La Rosa Garcia comenta que és important preveure accions per a properes recaigudes i que una prova
pilot serà interessant per la recuperació post-COVID-19. A més a més la Lídia Boix explica que no s'han
pogut atendre a pacients de forma presencial, però sí telemàticament, que estaven rebent rehabilitació als
centres hospitalaris i per tant que han estat al seu domicili sense poder fer la recuperació. I la Zara explica
que han quedat pendents d'intervenció a persones que ja tenien una degradació i que tampoc han estat
atesos.
Per tant, com a grup es valora positivament la idea de fer alguna acció, prova pilot a escala de Comarca i
que es coordini des de la Secció Territorial de la Catalunya Central i amb l'ajuda i el suport del Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya.
La Sandra Rierola demana qui aprovarà la prova pilot, quin comitè? O Traslladar una proposta dels
problemes cardiorespiratòries i miopaties per la Covid. Aprovat des del Col·legi amb implicació o bé des del
Cat Salut?
Important descriure el com i a qui hem de contactar per poder realitzar la prova pilot com pot ser, contactar
amb les persones que gestionen el sistema de Salut a nivell comarcal (Dr. Pere Solé, que serà substituït
aviat, a causa de la seva jubilació, per la Dra. Rosa
Tarré). A més també parlar de com ens ajudarà el Col·legi de Fisioterapeutes amb la proposta. També cal
pensar en l'espai on es realitzaria aquesta prova pilot.
- La Cristina Molas també proposa fer una Jornada telemàtica per poder presentar la Secció Territorial als
col·legiats de la comarca. Es proposa doncs, buscar fisioterapeutes que puguin fer alguna xerrada i també
que siguin de la comarca, especialitzats en respiratori i que ens puguin parlar de com fer tractament amb
pacients Covid-19 o simplement que parli de l'experiència.
Després de la proposta que fa la Cristina Molas d'agrupar els fisioterapeutes en diferents grups per treballar
les línies esmentades, d'establir protocols d'accions de similars i establir connexions entre grups o fòrums,
acordem que farem una pròxima reunió el dijous 11 de Juny a les 20:30 i que tots i totes portarem
propostes per les dues accions per tal de definir una actuació per desenvolupar-les i de com ens
organitzem.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Programar accions

Rosa Garcia

Data realització

28/05/2020

5.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

Responsable

Data realització

Responsable

Data realització

6.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

7.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
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8.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

Responsable

Data realització

Responsable

Data realització

9.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

10.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Precs i preguntes

Data propera reunió

11/6/2020
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