
 
 

 
 

NOTA DE PREMSA 

 
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya presentarà un 

recurs contra la decisió de Treball d’ajudes a professionals 
durant la Covid-19 

 
 

Barcelona, 15 de setembre de 2020.- En relació a la RESOLUCIÓ TSF/2193/2020, de 9 de 
setembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajut directe en favor de les persones 
treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb 
finançament totalment o parcialment públic, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
vol anunciar la seva intenció de preparar un recurs de reposició contra aquesta resolució, 
en considerar-la injusta en relació a d’altres professions sanitàries. 
 
Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es recorda que la fisioteràpia ha estat 
imprescindible en la cura i rehabilitació dels malalts de la Covid-19 en residències i 
hospitals i que, per tant, la resolució tindria que equiparar la tasca dels fisioterapeutes 
amb la de la resta de professionals sanitaris. D’acord amb dades de l’Hospital Vall 
d’Hebron, més del 50% dels pacients ingressats a l’hospital han necessitat l’atenció de 
fisioterapeutes per millorar el seu estat de salut. 
 
En conseqüència, el Col·legi prepara un recurs per tal que els fisioterapeutes que hagin 
prestat serveis als centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, 
discapacitat intel·lectual i física, amb motiu de la Covid-19, entre l'1 de març i el 31 de 
maig de 2020, rebin las mateixes ajudes que la resta de categories professionals. 
 
Sobre el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
 
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és el col·legi professional que defensa els 
interessos del col·lectiu de fisioterapeutes catalans i que alhora vetlla per les bones 
pràctiques en fisioteràpia. Actualment, compta amb més de 12.000 col·legiats i 
col·legiades, per als quals du a terme accions de formació, orientació, assessorament, 
defensa i difusió de la professió. 
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