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adreço a vosaltres en aquest número especial del nostre Noticiari de Fisio-

teràpia. Hem cregut oportú fer aquest número amb contingut exclusiu sobre 

tot allò referent a la pandèmia COVID-19. Volem mirar de fer-vos arribar les principals 

accions que hem dut a terme des de la institució i recollir aquells consells que ens 

poden ser més útils per fer front a una situació impensable fa només dos mesos. 

El principal focus per part del Col·legi ha estat lluitar pels interessos de tots els pro-

fessionals i a tots els nivells. Això vol dir, primer de tot, a nivell de garanties de salut 

en els nostres llocs de treball i, després, en tot allò que és fonamental per al nostre 

dia a dia, com reivindicacions laborals i econòmiques en un sector que ara mateix 

està en greu perill per la crisi sanitària. Però sense oblidar tampoc la protecció dels 

pacients i de la societat en general. 

Com sabeu, des del Col·legi hem defensat la inclusió de la fisioteràpia en el RD per-

què enteníem que era la millor forma de protegir un gran percentatge dels nostres 

col·legiats/des, però alhora poder posar aquests professionals a disposició del De-

partament de Salut per ajudar en el que calgués. Pensem que és la manera de poder 

garantir els drets laborals de les persones que hi treballen, evitar la propagació del 

virus i, per suposat, salvaguardar el treball futur de moltes consultes i autònoms que 

són una part molt important del nostre col·lectiu. 

El passat 23 de març, la consellera de Salut, Alba Vergés, va decretar la suspensió de 

l’activitat de caràcter no urgent de fisioteràpia a través d’una resolució de la Gene-

ralitat. Aquesta situació ens donava certa tranquil·litat quant a l’accés d’ajuts per a 

autònoms, ERTOs i, en general, al que considerem la nostra contribució a controlar 
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OPINIÓ

la pandèmia. De la mateixa manera, en aquestes gestions 

també vam enviar peticions a les conselleries de Treball 

i Empresa perquè fossin sensibles a les nostres deman-

des d’ajuts tenint en compte les particularitats del nostre 

col·lectiu: molts autònoms i una gran massa professional 

menor de 30 anys. 

Lamentablement, els decrets del BOE dels dies 28 i 29 de 

març ens han deixat en una situació d’inseguretat jurídica 

que, d’acord amb els assessors del Col·legi, ens ha fet mo-

dificar l’estratègia que teníem plantejada. Ho expliquem 

amb detall en el conjunt de la informació que podràs llegir 

a continuació. Després d’aquesta decisió a Madrid, a través 

del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas es 

va remetre una carta al ministre de Sanitat, Salvador Illa, 

demanant el tancament dels centres de fisioteràpia per 

contribuir al control de la pandèmia o, en el seu defecte, 

que es proveís a totes i tots els fisioterapeutes de centres 

públics, privats i de tots els àmbits (hospitals, residències...) 

del material necessari per treballar amb les condicions 

adequades que requereix la situació actual. Paral·lelament, 

hem demanat a la Generalitat i al Govern Central ajudes 

específiques per al nostre col·lectiu, que està patint com 

pocs les conseqüències econòmiques de la COVID-19. I com 

sabeu, s’ha reforçat el servei d’assessoria laboral i jurídica, 

tot i que l’augment de la demanda ha provocat situacions 

de saturació. Us demano disculpes si en algun moment no 

hem pogut oferir-vos la millor atenció. 

Aquests dies tampoc ens hem volgut oblidar de la ciutadania. 

A ells els acompanyem amb vídeos, infografies i consells 

que hem difós a través dels nostres canals de comunicació 

com podreu veure en el reportatge d’aquest número espe-

cial. Tots estem patint aquesta situació, però especialment 

els nostres pacients i es mereixen la millor atenció que 

puguem oferir pensant en el dia de demà. Cal també un 

missatge optimista perquè aquesta pandèmia també serà 

vençuda. En aquest sentit, es va crear el canal de Telegram 

per a pacients que té una finalitat molt important i és que 

el pacient se senti acompanyat, que es mantingui adherit 

al servei de fisioteràpia. Perquè, evidentment, això acabarà 

i esperem que sigui al més aviat possible.

També estem preparant activitats formatives específiques 

per realitzar de cara a l’atenció que puguem oferir als pa-

cients que hagin superat la COVID-19, de manera que pu-

guem atendre les seqüeles (tant de respiratori com d’aparell 

locomotor i altres sistemes) en les quals, de ben segur, hi 

podem contribuir de forma activa. Serà una responsabilitat 

de totes i tots fer una fisioteràpia més forta, més necessària 

i amb valor afegit. Estem orgullosos de ser fisioterapeutes. 

Del que som i del que aportem. La pandèmia  farà ajornar 

alguns dels projectes que des de Junta de Govern teníem 

previstos. Però som conscients que mai el Col·legi, en els 

seus 30 anys d’història, havia patit una situació com aquesta. 

I ara, ja estem preparant la tornada. Ben aviat rebreu docu-

mentació encaminada a una tornada a la normalitat segura. 

Definirem accions concretes com ajuts del propi Col·legi 

per als col·legiats i un pla de divulgació de fisioteràpia per 

donar garanties a la població d’una fisioteràpia segura. La 

COVID-19 no podrà amb nosaltres. Qui sap si potser en po-

drem treure, fins i tot, alguna oportunitat. Una oportunitat 

que mai haguéssim volgut tenir al nostre abast, però una 

oportunitat al cap i a la fi.

En nom de tota la Junta, i en el meu propi, us reiterem el 

nostre compromís en continuar avançant perquè els efectes 

d’aquesta situació ens afectin el menys possible. Hi hem 

esmerçat esforç i dedicació. I ara ens cal acabar la feina amb 

un bon pla de desconfinament que doni als usuaris plena 

confiança en el fisioterapeuta. Ho he dit en altres ocasions: 

“Ara mateix em preocupa més el demà que l’avui”. Des del 

Col·legi hem intentat proveir-nos d’EPIs i així ho hem de-

manat a la consellera Vergés. També li hem demanat que 

garanteixi PCRs a tots els fisioterapeutes per augmentar, 

així, la confiança del pacient i també que els centres que 

ho desitgin siguin centres per realitzar els tests PCR a la 

població aprofitant la seva presència en tot el territori. I no 

menys important de cara al futur és el Registre de Positius, 

que ens ha de permetre detectar vectors de contagi i prendre 

decisions de cara a futures pandèmies. I, per suposat, us fem 

arribar un agraït reconeixement professional i personal per 

com s’està afrontant aquesta situació per part de tots, amb 

ànim constructiu, d’ajuda, resolutiu, però també reivindicatiu.

Deixeu-me acabar amb un fort i sentit aplaudiment per a 

totes i tots els que heu estat a primera línia. Fisioterapeutes 

de centres geriàtrics, hospitals, mútues... Tot el nostre reco-

neixement i admiració. Desitjo que estigueu bé. Vosaltres 

i els éssers als que estimeu, i que ben aviat ens puguem 

retrobar amb normalitat.

Més que mai, us desitjo molta salut.

Ramon Aiguadé Degà
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 La tasca del Col·legi, amb el suport massiu dels 
professionals, s’ha centrat en reclamar el tancament total dels 
centres de fisioteràpia.

 La reclamació del tancament és l’única opció per assolir 
dues fites: evitar més casos positius del coronavirus pel tipus 
de labor sanitària que fa la fisioteràpia i aconseguir reduir 
l’impacte econòmic sobre autònoms i assalariats. 

a setmana del 9 de març va ser el moment en què el conjunt de la població 

catalana va entendre que la situació generada per la COVID-19 acabaria en un 

confinament, de menor o major grau. Aquesta realitat, que era impensable només 

unes setmanes enrere, va generar un alt grau d’incertesa i desorientació per al 

conjunt de ciutadans. I també, com no, entre el col·lectiu dels fisioterapeutes. 

Per mirar d’apaivagar aquesta incertesa, el Col·legi de Fisioterapeutes 

de Catalunya va articular una comissió davant l’emergència sanitària 

per tal de poder donar veu a les principals reclamacions dels pro-

fessionals de la fisioteràpia. Aquesta comissió també va activar la 

creació d’una borsa de voluntariat per lluitar contra la pandèmia 

a la qual ja s’hi han unit més de 400 fisioterapeutes. 

Aquest és el cronograma d’accions i comunicats que serveix per 

entendre quina ha estat l’evolució de la situació i l’actuació del 

Col·legi, que ha mirat de ser, en tot moment, transparent i dialogant 

per intentar buscar les millors solucions, a la vegada que entenent 

la dimensió global i impredictible de la pandèmia:

L

Un dia després del confinament a Igualada i de les clares recomanacions del Go-

vern de Catalunya, el Col·legi s’adreça als professionals per tal d’explicar com els 

afecten les mesures administratives i per informar-los dels canals de comunicació 

que estaran actius durant la crisi, incloent un nou Telegram. 

DIVENDRES, 
13 DE MARÇ

PRIMERES MESURES

EL COL·LEGI 
ESTÀ AL 
TEU COSTAT

Comunicat primeres mesures

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/comunicacio/premsa/notes/comunicat-junta-govern.pdf
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TEMA DEL MES

Davant la manca de resposta positiva per part de les administracions, diversos 

col·legis professionals fem una reclamació conjunta a la Generalitat en la qual de-

manem el tancament dels centres. Aquesta acció va ser liderada des del Col·legi 

de Fisioterapeutes perquè enteníem que les dinàmiques eren molt semblants en 

altres col·lectius professionals. El primer comunicat es va realitzar juntament amb 

el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs i el Col·legi Oficial de Podòlegs. Pocs 

dies després, i amb una realitat molt semblant pels seus col·legiats, es van unir 

finalment a les mateixes reivindicacions el Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes 

de Catalunya i el Col·legi de Logopedes de Catalunya. 

El Col·legi se suma al comunicat difós pel Consejo General de Colegios de Fisio-

terapeutas de España en el que reclama al Govern de l’Estat el tancament de tots 

els centres de fisioteràpia i mantenir només aquells serveis hospitalaris que es 

considerin d’actuació urgent. 

Davant el Reial Decret del Govern d’Espanya, el Col·legi realitza un comunicat 

per recordar alguns dels consells del dia 13 i explica que, malgrat l’interès de la 

professió, els centres de fisioteràpia han de continuar oberts. El Col·legi anuncia 

que estudiarà totes les opcions per aconseguir que els centres quedin tancats per 

ordre administrativa. 

DIJOUS, 
19 DE MARÇ

DIUMENGE, 
15 DE MARÇ

DIMARTS, 
17 DE MARÇ

ELS CENTRES PODEN SEGUIR OBERTS SEGONS EL GOVERN 
D’ESPANYA

UNITS PEL TANCAMENT A TOTA ESPANYA

UNIÓ AMB ALTRES COL·LEGIS PROFESSIONALS 
DE CATALUNYA

Comunicat 15 de març

Comunicat del Consejo

Comunicat conjunt

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/comunicacio/premsa/notes/20200315-comunicat-junta-de-govern.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/peticion_cierre_cgcfe.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/inici/20200320_comunicat_fisio_odont_podo_opto_logop.pdf
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Finalment, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya decreta el tancament 

dels centres de fisioteràpia. Una resolució que, almenys, obre un escenari a tots els pro-

fessionals per poder actuar i que protegeix sanitaris i pacients davant la possibilitat del 

contagi. Aquesta decisió no es veu ratificada, lamentablement, pel BOE del 29/03. 

Aquesta resolució i les seves conseqüències jurídiques han estat també estudiades per 

les assessories del CFC i aquests són els comunicats que s’han fet als professionals per 

tal que tothom pugui prendre les millors decisions davant del seu cas particular. 

Comunicats:

DILLUNS, 
23 DE MARÇ

EL DEPARTAMENT DE SALUT DECRETA EL TANCAMENT

·  Valoració Jurídica de la resposta del Ministeri de Sanitat

·  Informe Jurídic de la Resolució del Departament de Salut en relació a les 
mesures que han d’adoptar els centres i serveis sanitaris privats per la 
COVID-19

· Novetats respecte de la tramitació d’ajuts a autònoms i ERTOs

·  Comunicat Jurídic en relació a la resposta de la consellera del Departa-
ment de Salut

MANTINGUEU-VOS 
INFORMATS 
A TRAVÉS DE 
LA PÀGINA WEB 
DEL COL·LEGI

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/20200403_comunicat_assessoria_resposta_ministerio_cgcfe.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/inici/20200324_informe_juridic_resolucio_suspensio.pdf
http://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/assessories/novetats-respecte-tramitacio-dajuts-autonoms-ertos.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/inici/20200323_comunicat_juridic_carta_consellera
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LA SITUACIÓ DELS AUTÒNOMS

Des del primer moment, el Col·legi és conscient que molts dels nostres col·legiats 

són professionals autònoms i, en aquest sentit, hem explicat quines són les millors 

opcions per poder obtenir ajudes de cara als pagaments de les quotes o la possible 

pròrroga d’impostos.

A dia d’avui, aquest gràfic és el més entenedor per comprendre les diferents opcions. 

De la mateixa manera, us convidem a seguir l’actualitat ja que la normativa és molt 

canviant i en els propers dies i setmanes podem assistir a canvis en aquest escenari.

De forma proactiva, el Col·legi també ha engegat una campanya per tal de demanar 

ajuts específics per als fisioterapeutes autònoms ja que la seva és una problemàtica 

molt específica. Per una banda no estan obligats a tancar els centres, però tampoc 

és una professió inclosa al Reial Decret. Aquests ajuts s’han demanat al Departa-

ment de Treball, Afers Socials i Famílies i al Departament d’Empresa i Coneixement. 

Carta al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Carta als Departament d’Empresa i Coneixement 

Gràfic per als autònoms

LES ASSESSORIES PERMANENTS DEL COL·LEGI

Durant aquestes intenses setmanes i les que puguin quedar fins al final de l’emer-

gència sanitària, el Col·legi té un servei permanent d’assessories (jurídica, laboral i 

fiscal), que permet actualitzar dia a dia totes aquelles qüestions que poden afectar, 

d’una manera o d’una altra, els professionals. Aquest servei s’ha reforçat per poder 

donar resposta amb la màxima agilitat possible als col·legiats que s’han adreçat al 

Col·legi durant tots aquests dies i setmanes. En aquest sentit s’ha obert una nova 

assessoria a les Terres de l’Ebre. 

SESSIONS ONLINE 

Amb motiu de la pandèmia de la COVID-19, el Col·legi ha preparat 

un seguit de sessions informatives online i en obert. Les sessions es 

poden seguir mitjançant el perfil d’Instagram del Col·legi:  @ColFiCat

Gràcies a aquest servei, el Col·legi, mitjançant els seus assessors, ha pogut informar 

amb immediatesa de tots els dubtes existents al voltant de la gestió jurídica, laboral 

i fiscal davant els nous decrets i condicions de feina. 

Aquestes sessions, que es programen segons les diverses necessitats canviants que 

anem copsant, es poden consultar a través d’una pàgina web específica del Col·legi.

Sessions en directe

HEM REFORÇAT 
ELS SERVEIS 

D’ASSESSORIA 
PER ALS 

COL·LEGIATS

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/CFC/20200406_conseller_treball_ajuts_fisios.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/CFC/20200406_consellera_coneixement_ajuts_fisios.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/assessories/diagrama.pdf
https://www.instagram.com/colficat/
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus/directes
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De la mateixa manera, hem fet un esforç perquè tots i totes poguéssiu tenir in-

formació permanentment actualitzada sobre les afectacions normatives a través 

de la pàgina web i els canals de xarxes socials del Col·legi, tant Twitter, Instagram 

com Facebook. 
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emergència sanitària ens ha obligat a fer un esforç de comunicació com a 

Col·legi. Hem buscat, en tot moment, mantenir una comunicació fluida amb 

tots els i les fisioterapeutes, però també amb el conjunt de la ciutadania. 

Hem tingut presència a la premsa i a la televisió a través de comunicats amb con-

sells de salut durant el confinament que han aparegut en nombrosos mitjans com 

La Vanguardia, ARA, El Periódico, TVE, etc. 

L’

Àrea Horari Extensió

Àrea d’Atenció Col·legial i Assessorament ajuts 
COVID

Matí 9.00 h – 14.00 h 1100 -1110 - 1112 - 1115

Tarda 14.00 h – 20.00 h 1106 - 1114 - 1123

Àrea Professional Matí 9.00 h – 14.00 h 1104 - 1107

Tarda 14.00 h – 20.00 h 1106 -1123

Àrea de Comunicació Matí 9.00 h – 14.00 h 1109

Àrea Financera (quotes i rebuts) Matí 9.00 h – 14.00 h 1103 - 1108

Àrea d’Informàtica Matí 9.00 h – 14.00 h 1113

JUNTS 
ACONSEGUIREM 
TORNAR A LA 
NORMALITAT

o és que no vulguin cór-rer, tot al contrari. Sónatletes del club d’atletis-me Terra de Volcansd’Olot i, per definició, els encanta
córrer i competir. Ho havien de fer
diumenge passat en la cursad’orientació anual que l’entitat or-

ganitza conjuntament amb l’esco-
la Pla de Dalt, l’Associació de Famí-
lies del Centre i Gastant Keks. La
salut, l’autoprotecció i la solidari-
tat han passat al davant i, com tot-
hom, aquest grup d’atletes s’hanhagut de quedar a casa. Això, però,

no els ha aturat. La cursa s’ha dut
a terme de forma virtual a través
de Google Street View.El punt de sortida ha estat a la

plaça Clarà, al parc Vell, a la canto-
nada del carrer de Sant Rafel. El
recorregut ha passat per diversos
punts del centre de la ciutat, entre
d’altres, la plaça Major, la Camp-
denmàs, la de la Pia Almoina, la de
l’Àngel, la Rector Ferrer, i l’arriba-
da ha estat al parc Vell, a través del
Firal, el Firal Petit i el carrer deSant Rafel.

Els participants han seguit el re-
corregut per Google Street View i
han hagut de superar cadascundels deu paranys que hi han tro-bat. Així, per exemple, han hagut

de descriure els complements d’un
maniquí, a la cruïlla del carrer dels
Dolors, i un cartell anunciadord’una fira a la plaça Major; comp-

tar el nombre de taules i cadires, al

N

carrer Sant Ignasi, el d’arbres de la
plaça Campdenmàs, el de mosques
pintades en una façana de la plaça
Pia Almoina i el de graons de l’es-
cala de l’església parroquial deSant Esteve; i per esmentar unexemple més, escriure el poema de

Jordi Pujiula, gravat a la barana de
la plaça de les Monges, creada per
l’artista Quim Domene.

Des de principi d’aquesta set-
mana, a més, tots els integrants
del club d’atletisme Terra de Vol-
cans i també les seves famíliespoden participar en un entrena-

ment en directe per Instagram.
Ep, tothom des de casa seva. At-
letes, sí, però, per damunt detot, ciutadans responsables i so-

lidaris. ■

ENGINY · Suspenen una cursa a Olot, però conviden els participants a fer-la

per Street View CONTROL · Han hagut de fer el recorregut resolent proves

Córrer, sí, peròsense cansar-se
Jordi CasasOLOT

Una imatge de la façana que és visible des de la plaça Pia Almoina d’Olot, on

els participants a la cursa virtual han hagut de comptar les mosques ■ J.C.

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 25 DE MARÇ DEL 2020
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MÉS CORONAVIRUS

Grups de gental camp de golfde Caldes La Generalitat fa aturarels fisioterapeutes

El prostíbul Paradise, a la Jon-quera, farà un expedient deregulació temporal d’ocupa-ció (ERTE) per a uns 70 treba-lladors. La mesura afectaràempleats de bar i altres ser-veis, però cap treballadora se-xual; segons el propietari, non’hi ha cap, al Paradise, desque es va ordenar el tanca-ment d’aquests locals. ■ EPA

Alguns residents dels habi-tatges del camp de golf deCaldes de Malavella han en-trat aquests dies a la zona dejoc, tot i que està tancada ar-ran de l’estat d’alarma. La di-recció de les instal·lacions,alertada per les imatges dediferents càmeres, ja ha ad-vertit a aquests residents, se-gons l’Ajuntament.■ EPA

ERTO al prostíbulParadise de laJonquera
La Generalitat ha suspès fi-nalment l’activitat en centreson treballen fisioterapeutes através d’una resolució en quèesmena la insuficient defini-ció del decret d’estat d’alar-ma, tal com li reclamaven elsprofessionals de la fisioterà-pia, podòlegs i odontòlegs. Laresolució entra en vigor avui.Aquesta decisió atén la peti-

A Banyoles hanposat prop decent sancions
Des que es va decretar l’estatd’alarma sanitària, la policiamunicipal de Banyoles haobert prop d’un centenard’expedients sancionadors aciutadans que no seguien elconfinament sense una cau-sa justificada. La vora de l’es-tany, espai habitual de pas-seig, és dels llocs on se n’hanlocalitzat més.■ R.E.

ció del col·lectiu, que recla-mava el tancament obligatoriper no perdre qualsevol pos-sibilitat d’aprofitar les ajudesque puguessin arribar en unfutur des de l’administraciópública. La majoria de profes-sionals de la fisioteràpia ha-vien aturat l’activitat el 13d’aquest mes, tot i que ningúels hi havia obligat. ■ J.P.

Persones a la zona de jocdel camp de golf ■ EPA

Els efectes del coronavirus

El tancament de restau-rants i també d’hotels hafet que el nombre de qui-los de roba que es renten ales bugaderies hagi caigutdel 90%. És per aquestmotiu que la bugaderiaNúria estudia si fa un ER-TO que afectaria el 90% dela plantilla, que passariade 22 treballadors a cinc,segons publica ACN. Dinsel sector, el Gremi de Tin-toreries de Girona tambéha decidit tancar tots elsestabliments associatsper evitar el contagi del vi-rus tot i que tenen permísper continuar oberts.A hores d’ara, segons

ha recordat el director dela bugaderia Núria, JoanSaqués, “l’única cosa quequeda és la roba dels ge-riàtrics i les clíniques”. Detota manera, això tan solscomporta el 10% de la pro-ducció. De fet, les bugade-ries gironines preveuenrentar només 5.000 qui-los de roba en un mes,mentre que el que és habi-tual és arribar als100.000.
El sector, però, està es-perançat amb l’anuncique alguns hotels es con-vertiran en hospitals decampanya. Això, segonsexplica Saqués, els podriafer augmentar la produc-ció durant la crisi de la Co-vid-19. ■

La feina a lesbugaderiesbaixa del 90%
Redacció
GIRONA

a La Núria es planteja presentar un
ERTO que afectaria 17 treballadors

Un treballador de la bugaderia Núria posa llençols en una

màquina de planxar ■ ACN

En aquest sentit, hem posat en marxa dos canals de Telegram, 

un dirigit a la ciutadania: 

Un altre dirigit als propis col·legiats: 

El Col·legi també ha reorganitzat les seves tasques durant aquestes setmanes per 

tal de poder respondre els vostres dubtes a través dels seus telèfons habituals. 

Aquests són els números de contacte segons el tipus de consulta:

https://t.co/bTxuNH03xT?amp=1=

https://t.co/VVYsioumba?amp=1

https://t.co/bTxuNH03xT?amp=1=
https://t.co/VVYsioumba?amp=1
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an bon punt vam ser conscients que la pandèmia era una situació extrema-

dament greu, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va activar una borsa 
de voluntariat per a tots aquells col·legiats i col·legiades que han volgut oferir-se 

a prestar serveis sanitaris i/o socials.

FES-TE VOLUNTARI! 
És una convocatòria que encara està oberta perquè la lluita serà llarga. Us hi podeu 

inscriure al següent enllaç:

La implicació de tot el col·lectiu és una ajuda més per superar aquesta situació 

i, des del Col·legi, ens sentim orgullosos dels més de 400 fisioterapeutes de tot 

Catalunya que ja formen part d’aquest cos de voluntaris. En el moment del tan-

cament d’aquesta edició ja s’ha respost a peticions específiques del Departament 

de Salut per a Lleida i les Terres de l’Ebre i seguirem treballant en aquesta línia de 

servei a tot el territori. 

Les necessitats del Departament de Salut es poden seguir i consultar en aquest 

enllaç, especialment per al cas de les residències que han estat especialment 

afectades per la pandèmia.

UN COL·LECTIU 
EN LLUITA

T

L’ORGULL 
DE SER 
FIISIOTERAPEUTA

EL CFC OBRE UN 
SERVEI D’AJUDA 
PER ATENDRE 
COL·LEGIADES 
I COL·LEGIATS 
EN SITUACIÓ 
D’EMERGÈNCIA

Totes aquelles perso-

nes que us trobeu en 

una situació d’emer-

gència podeu po-

sar-vos en contacte 

amb el Col·legi a través 

d’un correu electrònic, 

mitjançant el qual re-

collirem les vostres ne-

cessitats i us atendrem 

al més aviat possible.

covid19@
fisioterapeutes.cat

Enllaç per als voluntaris

Crida de professionals sanitaris per a les residències

mailto:covid19%40%20fisioterapeutes.cat?subject=
mailto:covid19%40%20fisioterapeutes.cat?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG72_DB55n3rzo49x_qGiN3h0cSuLApJJDwQQwYNFKdsp4sw/viewform
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/crida-professionals-sanitaris-residencies/
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avant d’una situació excepcional de crisi sanitària com la que estem vivint, 

el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha compartit amb el conjunt de 

la ciutadania una sèrie de recomanacions perquè el confinament als domicilis no 

afecti la salut de la població. Hi ha molts estudis que demostren que durant perío-

des llargs de manca de mobilitat poden aparèixer problemes de rigidesa articular, 

pèrdua de força muscular, problemes respiratoris i circulatoris, etc. Aquesta falta 

de mobilitat també pot afectar l’estat mental. 

La manca d’espai i mitjans per desenvolupar exercicis en condicions normals no 

pot ser un element insalvable per evitar aquests efectes adversos. Podem i hem 

de mantenir-nos actius dins de l’habitació o del nostre domicili per no perdre les 

nostres capacitats prèvies al confinament. 

El Col·legi va difondre el 16 de març un primer comunicat amb el següent decàleg 
de consells. 

En aquesta pàgina tens a la teva disposició totes les infografies, vídeos i programes 

d’exercicis que considerem que poden ajudar a passar de millor manera aquest 

dur període.

Durant aquest llarg període iniciat 
per molts el 13 de març, el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya ha treballat 
a través de les diferents comissions per 
difondre al conjunt de la ciutadania una 
sèrie de recomanacions per tal de mantenir 
un bon estat de salut durant el temps que sigui 
necessari quedar-se a casa per lluitar contra el 
coronavirus. 

D
LA FALTA DE 
MOBILITAT 
AFECTA 
TAMBÉ L’ESTAT 
MENTAL

Tant aquesta nota de premsa com tot el material de divulgació 
preparat es pot consultar de manera permanent a la pàgina web, 
a l’enllaç.

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus/infografies
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Ballar ens aportarà benestar físic i mental i ens servirà 

per mantenir el to muscular, fer treball de coordinació, 

enriquir les estratègies d’equilibri, millorar la resistència 

cardiorespiratòria o arrencar-nos un somriure. Aquests 

seran alguns dels seus beneficis.

Si tenim contacte habitual amb disciplines concretes 

com, per exemple, el pilates, el ioga o quelcom similar, 

cal saber que són absolutament recomanables per 

mantenir-nos actius.

Per mantenir el to muscular als braços, podem fer unes 

flexions a la paret. Dempeus davant d’una paret, amb 

els peus allunyats de la mateixa, recolzar-se a la paret 

amb les dues mans i els colzes flexionats i empènyer la 

paret fins a estendre els colzes. Mantenint aquest mateix 

suport davant de la paret, podem pujar i baixar tots 

dos talons a la vegada, mantenint els genolls estirats.

Si podem caminar, fem-ho dins de l’habitació o entre 

els extrems més allunyats del domicili durant 5 minuts 

cada hora. Si l’espai reduït no ens permet desplaça-

ments raonables, una bona alternativa és la “marxa 

simulada”, és a dir, caminar al lloc sense avançar aixe-

cant els genolls de forma alterna.

Un exercici molt senzill per no perdre força a les cames 

i millorar el condicionament és aixecar-se i seure a una 

cadira quinze o vint vegades seguides, mantenint un 

bon ritme; tenint en compte, insistim, que la quantitat 

s’haurà d’ajustar si es detecten molèsties o entrem 

en fatiga. Pujar i baixar “escales” utilitzant un petit 

tamboret estable.

Quan estiguem asseguts podem mobilitzar els peus 

aixecant i baixant les puntes, fent cercles o descrivint 

figures de lletres o números imaginaris a l’aire, així com 

desplaçar els braços en diferents direccions i moure 

i estabilitzar el tronc cap endavant i enrere i cap als 

costats. Jugar a assolir i desplaçar objectes, més o 

menys pesats, al voltant de la nostra posició asseguda 

pot esdevenir una bona estratègia de moviment.

Establir un programa d’exercici ajustat a les nostres 

possibilitats reals basat en les quatre capacitats bàsi-

ques: flexibilitat, velocitat, resistència i força. 

Hidratar-se bé i ajustar la dieta a les necessitats reals 

del moment (a menys activitat, menys necessitats 

calòriques).

No perllongar més de l’habitual el temps al llit. Respec-

tar sempre que es pugui les hores habituals de descans.

DECÀLEG DEL BENESTAR EN CONFINAMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Si disposem de bandes elàstiques, bicicletes estàtiques, 

cintes de marxa, steps o manuelles, són, sens dubte, un 

excel·lent complement al nostre programa d’exercicis 

que poden enriquir les nostres estratègies i aportar 

elements de resistència i/o facilitació al moviment, i 

poden ser un bon aliat al nostre pla de xoc contra la 

inactivitat.

PROGRAMES D’EXERCICI 

Respecte dels programes d’exercici, el Col·legi els ha 

organitzat en diferents grups, amb tipus d’exercicis se-

gons les parts del cos i segons la tipologia de persones:

Parts del cos:

 Exercicis per a les cervicals

 Exercicis per a l’esquena

 Exercicis per a l’espatlla

 Exercicis per al genoll 

I per grup de persones: 

 Persones grans

 Persones amb problemes cardiovasculars 
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De forma totalment gratuïta, la 

col·legiada Rosa Maria Uréndez 

Gawthorpe ha dut a terme la inicia-

tiva de produir 10 vídeos amb taules 

d’exercicis per evitar llargs períodes 

d’inactivitat. Les taules estan recomanades per 

poder fer-ne entre 1 i 3 al dia i tenen una durada 

aproximada de 15 minuts. 

 Consulta els vídeos

FISIOCONSELLS

FISIOCONSELL PER A GENT GRAN
A més a més, la Comissió de Geriatria ha preparat 

un vídeo amb una proposta d’exercicis per a gent 

gran durant el confinament.

Accedeix al vídeo d’exercicis per a gent gran

 Número de Fisioconsells: 11 vídeos

 Freqüència recomanada: 1 o 3 cops al dia

 Duració: 15 minuts

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus/videos
https://vimeo.com/405758877


Les píndoles formatives que ja s’han realitzat fins al moment de tancament d’aquesta 

edició han estat:

 Gestió i organització del servei de fisioteràpia en temps de COVID-19 
En aquesta sessió es va abordar la gestió i organització del servei de fisioteràpia en 

un gran hospital de nivell terciari com és l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. 

Qüestions com la rapidesa dels canvis, la conversió dels espais, la flexibilització, 

canvi i assumpció de noves tasques per part dels fisioterapeutes i d’altres profes-

sionals de la salut en un temps rècord, van ser l’eix sobre el qual es va desenvolupar 

aquesta sessió.

 Fisioteràpia en la pandèmia de la COVID-19
La Comissió de Fisioteràpia Respiratòria del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

va oferir una conferència online, sobre diversos aspectes de la pràctica de la fisio-

teràpia en el context d’alarma que estem travessant. Es va analitzar la informació 

clínica de què es disposa actualment, ja que malauradament encara no es disposa 

d’evidència científica en tant que els múltiples assajos s’estan duent a terme i no 

es disposa de resultats.

 Fisioteràpia pediàtrica i confinament
La Comissió de Fisioteràpia en Pediatria del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

va exposar diversos aspectes de la fisioteràpia pediàtrica en el context d’alarma que 

estem travessant: conceptes sobre l’impacte del confinament en el nen, l’adaptació 

dels fisioterapeutes pediàtrics i la convivència en família. 
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ACCIÓ 
CIUTADANA

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Q U I N S  T I P U S  H I  H A ?

 

BÀSIC (EPIB)

INTERMEDI (EPII)

REFORÇAT (EPIR)

EPI

risc d'esquitxades

generació d'aerosols

mascareta
quirúrgica

mascareta
FFP2 o FFP3 guants bata

impermeable
ulleres

antiesquitx
ulleres integrals o

protector facial

RECORDA QUE ELS NOSTRES PACIENTS SEMPRE HAURAN DE PORTAR MASCARETA.

BONA
VENTILACIÓ

NETEJAR
SUPERFÍCIES
CONSTANTMENT

CARTELLS
INFORMATIUS
COVID-19

RETIRAR REVISTES
I FULLETS

INFO MESURES
HIGIÈNIQUES AL

LAVABO

CONSELLS DE PREVENCIÓ
COVID-19

PREPARACIÓ DEL CENTRE O CONSULTA
 Q U È  H A I G  D E  T E N I R  E N  C O M P T E ?

 

ESPAIS

---- 1 o 2 M ---

SOLUCIONS
HIDROALCOHÒLIQUES

PRINCIPAL MESURA DE PREVENCIÓ
I  C O N T R O L  D E  L A  I N F E C C I Ó

 

QUAN?

HIGIENE
DE MANS

 

COM?

Abans de tocar el
pacient

Abans d'un
procediment estèril 

Després de contacte
amb fluids

Després de tocar
el pacient

Després de tocar
superfícies

Clica per veure els
passos a seguir SABÓ ALCOHOL

Abans de posar-te
l'EPI

Abans i després
de treure't l'EPI

FORMACIÓ 
PER A FISIOTERAPEUTES
L’emergència sanitària exigeix també disposar d’informació de valor per als profes-

sionals. El Col·legi ha posat en marxa unes píndoles formatives per tal que tothom 

pugui accedir a informació important per al desenvolupament de tasques, ja sigui 

directament relacionades amb el tractament de la COVID-19 com amb la prevenció 

i els riscos que pot suposar la nova malaltia. 

Les píndoles formatives es poden consultar en aquest enllaç i poden seguir-se en 

directe a través del canal de Youtube de forma interactiva durant la seva progra-

mació en directe, per tal de poder resoldre dubtes en primera persona. 

Píndoles formatives

Veure el vídeo

Veure el vídeo

Veure el vídeo

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/formacio/pindoles
https://youtu.be/itAEpqWRREg
https://www.youtube.com/watch?v=e06zYujWRpU
https://www.youtube.com/watch?v=UH0PeWpgivk&feature=youtu.be
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Hidratar-se bé i ajustar la dieta 

C SALUT I CONFINAMENT

x7

Establir un programa d’exercici 

ajustat a les nostres possibilitats

Programar el temps dedicat a 

realitzar activitat física

Fruites Cereals

Vegetals
Proteïnes

Keep a Log

Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Morbi leo risus.

x30’/dia

No perllongar més de 

l’habitual el temps al llit 

C Quines activitats podem fer a casa?
Circuits de 10 a 15 repeticions

 Aixecar-se i seure a la cadira mantenint un ritme constant

 Caminar per l’habitació, domicili o realitzar una marxa “simulada”

 Flexions a la paret, a la taula o al terra 

 Pujar i baixar escales 

Activitats tipus ioga, pilates o similars

Ballar aporta benestar físic i mental (si ens agrada) 

*Si disposem de bandes elàstiques, peses, bicicletes o cintes estàtiques, etc. fem-ne ús!

Segueix les recomanacions de prevenció i, si tens dubtes, 

consulta’ls amb els medis telemàtics que t’ofereixen els centres de fisioteràpia 

#fisiodesdecasa 

APROPANT LA INFORMACIÓ A TOTS
Per tal de facilitar l’accés a la informació i fer-ho de forma més comprensible, el 

Col·legi a preparat unes infografies amb informació rellevant per a professionals 

en relació al coronavirus, així com consells de salut per a la població, especialment 

pensant en aquells segments més vulnerables.

LA 
FISIOTERÀPIA 
EN TEMPS 
DE LA 
COVID-19

Veure infografies

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus/infografies/consells


Gràcies
A TOTS I TOTES PER 

LA VOSTRA COL·LABORACIÓ
I DEDICACIÓ

ENS EN SORTIREM!
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