
 

M. Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla 
President 
Generalitat de Catalunya 
 
Hble. Sra. Alba Vergés i Bosch 
Consellera de Salut 
Generalitat de Catalunya 

Barcelona, a 18 de març de 2020 

 
SOL·LICITUD DEL COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA DE 
L'ORDENAMENT DE TANCAMENT IMMEDIAT DELS CENTRES I CONSULTES DE 
LOGOPÈDIA A CATALUNYA PER A UNA MILLOR GESTIÓ DE LA CRISI DEL 
COVID-19 

 
Benvolgut Senyor President, 
Benvolguda Senyora Consellera,  
 
Estem vivint moments molt difícils amb la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i el              
col·lectiu de gairebé 3.000 professionals sanitaris als quals representem, els Logopedes           
de Catalunya, ens trobem en una situació d’enorme desconcert.  
 
El passat 14 de març es va publicar el Reial decret 463/2020, amb l'ordenació de               
mesures per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.              
L'article 10 d'aquest RD estableix una suspensió d'obertura al públic d'establiments,           
fixant determinades excepcions entre les quals no figuren els centres de logopèdia. 
 
Dilluns 16 de març el Consejo General de Colegios de Logopedas (CGCL) va formular              
una consulta vinculant al Ministeri de Sanitat demanant alguns aclariments en relació            
amb aquest RD. Seguim a l'espera de resposta. El mateix van fer alguns col·legis              
professionals autonòmics en les respectives autonomies i la resposta que han rebut és             
que els establiments de logopèdia, en ser sanitaris, poden mantenir-se oberts durant la             
gestió d'aquesta crisi. 
 
Ahir 17 de març el CGCL va enviar una carta al president Pedro Sánchez, amb còpia al                 
Ministre de Sanitat, sol·licitant el tancament immediat de tots els centres i serveis de              
logopèdia del territori espanyol. Avui 18 de març s’ha publicat el Real Decreto 465/2020,              
de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020 i s’ha afegit un punt 6 a                    
l’article 10, segons el qual s'habilita el Ministre de Sanitat per a modificar, ampliar o               
restringir les mesures, llocs, establiments i activitats enumerades en els apartats           
anteriors, per raons justificades de salut pública.  

 

 

Ptge. Pagès, 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • info@clc.cat  



 

 
Com a professionals sanitaris que som, entenem que la nostra prioritat en aquests             
moments ha de ser la de garantir la seguretat dels nostres usuaris contribuint així a               
revertir la corba de contagi del COVID-19. No obstant això, en aquests moments no es               
pot garantir aquesta seguretat per diferents motius: 
 

- En primer lloc, les intervencions logopèdiques precisen d'un contacte directe i           
continuat amb el pacient, la qual cosa afavoreix el contagi entre el professional i              
l'usuari.  

 
- En segon lloc, la gran majoria dels tractaments logopèdics tenen un caràcter no             

urgent, entenent per no urgent tot aquell tractament que, en les circumstàncies            
actuals, no es pot jutjar com a prioritari pels riscos que comporta mantenir-lo. 

 
- En tercer lloc, la gran majoria dels nostres professionals exerceixen la seva            

professió en el sector privat, sense accés a material de protecció adequat per             
garantir la seguretat de professionals i pacients. Tampoc poden adquirir-ho pel           
desproveïment general.  

 
- En quart lloc, per poder revertir la corba de contagi es recomana la restricció de               

moviments dels ciutadans. L'assistència dels usuaris als serveis de logopèdia per           
rebre tractaments (en la seva gran majoria no urgents) contribueix a           
l'empitjorament de la situació, ja de per si mateix delicada.  

 
Per tots aquests motius que impedeixen garantir la seguretat dels usuaris i professionals,             
la gran majoria de centres de logopèdia han tancat les seves portes quedant els seus               
professionals en una situació d’indefensió al no saber si tindran accés a les mesures              
econòmiques de forma equitativa per no haver-se decretat el tancament dels seus            
establiments. Alguns d’ells estan atenent els seus usuaris amb metodologies de           
teleassistència. En el cas dels centres que encara es mantenen oberts, els usuaris i els               
seus familiars no acudeixen als serveis per por del contagi, amb la repercussió             
econòmica que això comporta per als professionals.  
 
Per tot l'exposat, sol·licitem que s'ordeni el tancament immediat de tots els centres i              
consultes de Logopèdia de Catalunya restringint l'activitat presencial únicament a          
les intervencions de caràcter urgent i inexcusable. 
 
 
 
Sra. Mireia Sala Torrent 
Degana  
Col·legi de Logopedes de Catalunya 
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