
 

Hble. Sra. Maria Àngels Chacón i Feixas 
Consellera d’Empresa i Coneixement 
Generalitat de Catalunya 

Barcelona, a 23 de març de 2020 
 

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 logopedes als que representem, la majoria dels            
quals exerceixen en l'àmbit privat/liberal, estan en una situació d'absoluta indefensió. 
 
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 de l'esmentat RD estableix una suspensió d'obertura al públic d'establiments,            
fixant determinades excepcions entre les quals no figuren els centres de logopèdia. 
 
El passat 18 de març el Col·legi de Logopedes de Catalunya va enviar una carta al molt                 
honorable president Joaquim Torra i Pla, amb còpia a la Consellera de Salut, sol·licitant              
el tancament immediat de tots els centres i serveis de logopèdia de Catalunya per no               
poder garantir la seguretat d’usuaris i professionals (vegeu carta amb tots els arguments             
aquí). La resposta de la consellera va ser que els centres poden mantenir-se oberts. El               
passat 20 de març, es va emetre un comunicat conjunt dels col·legis professionals de              
fisioterapeutes, odontòlegs i estomatòlegs, podòlegs, òptics i optometristes, i logopedes          
de Catalunya amb la mateixa petició (vegeu carta amb tots els arguments aquí).  
 
La gran majoria de centres de logopèdia han tancat les portes, quedant els seus              
professionals en una situació de total indefensió al no tenir accés a les mesures              
econòmiques dictades per no haver-se decretat el tancament dels seus establiments. En            
el cas dels centres que encara es mantenen oberts, els usuaris i els seus familiars no                
acudeixen als serveis per por de contagi, amb la repercussió econòmica que això             
comporta per als professionals. 
 
Per tot l'exposat, sol·licitem empara en tant que aquesta situació, unida a l'Ordre             
SND 233/2020 que indica que els nostres centres poden romandre oberts, provoca            
una indefensió en l’accés a les mesures que, en l'àmbit laboral, determinin el             
Consell de Ministres i la Generalitat de Catalunya. 
 
A l’espera de resposta, rebi una salutació cordial.  
 
 
 
Sra. Mireia Sala Torrent 
Degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya 
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