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5EDITORIAL

EDITORIAL

Apreciades col·legiades i col·legiats,

Estem vivint una pandèmia a nivell mundial que 
ha condicionat el nostre fer i el nostre ser com a 
persones i com a terapeutes ocupacionals. Son 
moments d’incertesa i canvis que requereixen una 
capacitat d’adaptació al context constant. La nova 
realitat inclou una participació social més reduï-
da en la qual hem convertit en quotidià l’ús de la 
mascareta i del gel hidroalcohòlic. No sabem quan 
durarà aquesta pandèmia, però el que sí sabem és 
que tots ho estem fent bé i que ens en sortirem.

Des de la Junta de Govern del COTOC us volem 
agrair la vostra capacitat d’adaptació en aquests 
moments tan difícils. Gràcies per haver seguit en-
davant tot i les adversitats i dificultats que el nostre 
col·lectiu professional s’ha trobat en el seu lloc de 
treball. Gracies per fer visible la nostra professió 
en el vostre dia a dia, y especialment a tots els que 
heu estat a primera línia de la pandèmia.

Dels moments de crisis i canvis sempre en neixen 
oportunitats, i és per això que l’any 2021 ens pre-
senta nous horitzons. El COTOC està treballant en 
noves iniciatives, projectes i oportunitats, tant a 
nivell privat com públic, perquè s’inclogui als tera-
peutes ocupacionals. Una d’aquestes oportunitats 
sorgeixo de la nova llei d’educació (Llei Orgànica 
de Modificació de la LOE [LOMLOE], coneguda 
com Llei Celaá), aprovada recentment al Congrés 
dels Diputats, en la que, junt amb el decret llei 
150/2017 de la Generalitat, l’educació inclusiva pas-
sa a ser una prioritat. Es potencia la incorporació 
de nous perfils professionals definits a la borsa PAS 
(personal administratiu i de serveis) en educació. 

Aquest Col·legi ha tornat a sol·licitar la inclusió dels 
terapeutes ocupacionals en aquesta borsa, argu-
mentant les competències de la teràpia ocupacio-
nal i la seva perspectiva en l’àmbit educatiu.

Per altra banda, durant aquest any s’ha treballat i 
col·laborat en l’elaboració del Pla Estratègic de 
Serveis Socials 2020-2024 del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, que té com a ob-
jectiu principal avançar cap a un sistema de serveis 
socials universal i de cobertura global, que posi al 
centre a la persona i a l’acció comunitària i preven-
tiva. Dins d’aquest pla es preveuen diferents ac-
cions en les que el COTOC col·laborarà per donar 
visibilitat a la professió en aquest futur sistema.

Tot i la situació epidemiològica que estem vivint, 
se’ns presenta un nou any ple d’oportunitats en les 
que el terapeuta ocupacional hi té molt a aportar. 
El nostre Col·legi, gracies a les seves comissions i 
grups d’experts, estarà atent a aquests esdeveni-
ments i continuarà lluitant per introduir al terapeu-
ta ocupacional on ha de ser.

Volem recordar que al 2021 es celebren eleccions 
per escollir una nova Junta de Govern del COTOC. 
Estem segurs que la junta escollida seguirà treba-
llant amb il·lusió i esforç per el bé comú de la pro-
fessió i el reconeixement de la labor dels i les tera-
peutes ocupacionals.

De nou, gràcies per l’esforç que esteu fent totes i tots 
en front d’aquesta pandèmia, junts ens en sortirem.

Ángel Pérez de Gracia Pérez
Degà del COTOC
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NOTÍCIES DEL COTOC

El passat 25 de maig del 2020, la junta de govern 
del COTOC es va adherir al manifest “Professionals 
de l’àmbit social reclamen una resposta efectiva 
a les administracions públiques”. En aquest mani-
fest es va reclamar que es fes efectiu, amb la màxi-
ma rapidesa, el II Pla Estratègic de Serveis Socials 
(PESS), amb un calendari i una dotació econòmica 
específics, que permeti ordenar els serveis socials 
a Catalunya i poder afrontar amb garanties l’actual 
emergència sanitària de la Covid-19. 

El 2 de juny de 2020 es va publicar el Document 
Tècnic General de Salut Mental i Teràpia Ocupa-
cional elaborat pel Grup d’especialització en salut 
mental del COTOC.

El 14 de juny de 2020 es va publicar l’article “Els 
terapeutes ocupacionals es reivindiquen” al diari 
L’Econòmic, adjunt a El Punt Avui.

El passat 22 de juny de 2020 es va publicar el 
llibre Petits consells per a grans persones, en el 
qual el COTOC ha fet l’assessorament i la revisió, 
juntament amb el cos de Mossos d’Esquadra.

 
El 27 de juny de 2020 es va publicar una entrevista 
als dos terapeutes ocupacionals que han treballat 
a la Unitat de Cures Intensives de la Vall d’Hebron 
durant el pic de la pandèmia de la Covid-19 ano-
menada “Veus amables a l’UCI” al diari El Punt Avui.



7NOTÍCIES DEL COTOC

El 15 de juliol de 2020 el COTOC es va adherir al 
Decàleg per a la Reforma del Sistema de Salut de 
Catalunya, on els professionals de la salut reclamem 
la necessitat de dur a terme reformes profundes i ur-
gents al sistema de salut de Catalunya.

La secretària del COTOC va ser entrevistada el pas-
sat 24 de juliol al programa “Sense Vacances” de 
Ràdio 4 per explicar el paper de la teràpia ocupacio-
nal en temps de pandèmia. 

El 3 d’octubre de 2020 es va celebrar la XII Assem-
blea General Ordinària a través d’una plataforma 
digital, seguint les recomanacions sanitàries del De-
partament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
i el Reial Decret Llei 8/2020. A l’Assemblea hi van 
participar 50 persones col·legiades entre assistents 
i vots delegats.

 
El 12 d’octubre de 2020 es va publicar l’article  “Dos 
mesos en coma: així funciona la teràpia ocupacional 
post-Covid” al diari El Nacional. 

El dia 27 d’octubre el COTOC va celebrar el Dia 
Mundial de la Teràpia Ocupacional amb una tau-
la rodona amb 4 terapeutes ocupacionals que van 
explicar com ha canviat l’essència del fer en la seva 
vida laboral o d’estudiants:
• Montserrat Gabaldà, terapeuta ocupacional 

de De bat a bat: Replantejar la pròpia ocupació 
laboral. Deixar el fer per emprendre durant la 
pandèmia.

• Núria Espluga, estudiant de teràpia ocupacio-
nal de la Universitat de Burgos: El domini de 
la teràpia ocupacional en temps de pandèmia.

• Ginés Ruiz, terapeuta ocupacional de Tot Terà-
pia: Canvis d’estratègies de tractament durant 
la pandèmia.

• José Madrid, terapeuta ocupacional del Parc 
Sanitari de Sant Joan de Déu: Les visites vir-
tuals funcionen?

Per seguir amb la celebració del Dia Mundial de la 
Teràpia Ocupacional, es va fer pública una ajuda de 
caràcter anual dirigida a projectes d’investigació en 
teràpia ocupacional que estiguin liderats per un/a 
terapeuta ocupacional, anomenada “Endavant TO”. 
També es van fer públics dos premis dirigits al millor 
Treball de Fi de Grau i millor Treball de Fi de Màster 
des de la perspectiva de la teràpia ocupacional.

 
El 4 de novembre de 2020 es va publicar l’entrevis-
ta a la terapeuta ocupacional Mònica Sàbat sobre la 
gestió d’una residència des de la perspectiva de la 
teràpia ocupacional en temps de pandèmia al diari 
El Punt Avui. 
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Reportatges

El dia 20 de novembre de 2020 es va publicar el reportatge 
“Seqüeles de la Covid: Sobreviure és el primer pas. Qui se’n 
surt, però, no torna fàcilment a la vida d’abans” al diari La Re-
pública. Aquest reportatge, de la mà de Mercè Miralles, ex-
plica la duresa de les seqüeles físiques, cognitives i mentals 
de la Covid-19 a través de testimonis en primera persona i de 
terapeutes ocupacionals i doctors. Aquest reportatge posa en 
valor la teràpia ocupacional i fa un reclam de la necessitat im-
perant d’aquestes persones de tenir accés a un terapeuta ocu-
pacional dins el sistema públic.

Míriam Sanjosé, de l’hospital Arnau de Vilanova, el dia 13 de 
desembre explicava al diari El Segre quines seqüeles ha com-
portat la Covid-19 a les persones i com s’ha intervingut des de 
teràpia ocupacional a l’article “Aprendre a viure de nou”.
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JA SOM 800  
COL·LEGIATS!
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PRODUCTES DE SUPORT

Fabricant: Ayudas Dinámicas

Descripció tècnica: Cadira de dutxa i WC basculant fa-
bricada en alumini i acer inoxidable. Bascula entre 6º i 
25º mitjançant dos pistons d’aire. Disposa de reposa-
caps i reposapeus regulables en alçada, reposabraços 
abatibles i respatller plegable. Disposa d’una tapa al 
seient que es pot posar i treure per facilitar la higiene 
íntima. També, consta de frens a les quatre rodes per 
bloquejar-la i evitar riscos. És un producte de suport 
que s’adapta a espais reduïts ja que té una amplada 
total de 54 cm i un aguanta un pes de fins a 120 kg.

Indicació terapèutica: Indicada per a persones que 
requereixen d’assistència i que, principalment, pre-
senten poc control de tronc. S’ha de tenir en comp-
te que, tot i ser una cadira basculant, al mercat hi ha 
altres cadires que poden bascular més graus per tal 
d’oferir més contenció.

Més informació:
www.ayudasdinamicas.com/
silla-de-ducha-basculante-atlantic

Cadira de rodes de dutxa basculant 
Atlantic
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Fabricant: Ugari Geriátrica

Producte de suport: Posicionament

Descripció tècnica: Suport per a braç universal, portà-
til i ajustable a la majoria de taules. De fàcil muntatge, 
instal·lació i transport, es pot utilitzar en diferents en-
torns (a casa, a la feina, a un restaurant, etc...) i per dur 
a terme diferents activitats. La zona de recolzament 
és suau i fàcil de netejar. El braç d’apuntalament es 
pot muntar en tres posicions diferents (a l’esquerra, 
al centre i a la dreta); d’aquesta manera s’ofereix més 
espai per sota, per exemple, per millorar l’accés a 
la taula de les cadires de rodes amb reposabraços. 
És resistent i pot suportar un pes de fins a 100kg. En 
aquesta línia també trobem la Jumborest Access i la 
Jumborest Mini Access, taules portàtils que es poden 
col·locar a les taules d’escriptori per a proporcionar 
un espai de treball funcional addicional per a aque-
lles persones que precisen de més superfície.

Indicació terapèutica: Per a persones que precisin un 
suport a nivell d’una o ambdues extremitats superiors 
per mantenir una correcta sedestació a taula. És una 
ajuda interessant per a persones amb hemiplegia, es-
pecialment de tipus hipotònic.

Més informació: 
www.ugari.es/listado_productos/mobiliario-
adaptado/mesas-de-altura-variable/
apoyabrazos-universales-jumborest/7_48_77_0/1

www.ugari.es/producto/mobiliario-
adaptado/mesas-de-altura-variable/
apoyabrazos-universales-jumborest/
apoyabrazos-universal-jumborest/668/0/0

Suport de braç universal  
Jumborest
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La biblioteca del COTOC segueix creixent!

Us recordem que ja podeu consultar i agafar en préstec els llibres que desitgeu en l’horari d’atenció al col·le-
giat de la seu. Seguim treballant perquè es posi en marxa el servei de préstec virtual. Si esteu interessats en 
aquest o qualsevol altre exemplar de la biblioteca, podeu contactar directament amb la seu a info@cotoc.cat.

Novetats bibliogràfiques

Terapia ocupacional en geriatría 
Rodríguez Martínez, Mª del Carmen; Toledano González, Abel; Bermúdez Bayón, Uxía  
Editorial Síntesis, 2019, 1a Edició.

Aquest manual ofereix una visió general de la teràpia ocupacional en l’àm-
bit de la geriatria, tenint en compte des dels models d’intervenció conven-
cionals fins als nous enfocaments. Abarca tant la intervenció en població 
sana com amb algun tipus de diversitat funcional. A més, es presenten 
casos per a fomentar el raonament clínic i s’inclouen temes molt recents 
com les noves tecnologies, la conducció i la teràpia assistida amb ani-
mals, entre altres. Aquesta lectura està concebuda per a estudiants uni-
versitaris, professionals de la teràpia ocupacional i d’altres disciplines 
afins a les Ciències de la Salut. Per aquest motiu, els continguts estan es-
tructurats de manera gradual, perquè el lector pugui comprendre mi-
llor el procés d’envelliment i la intervenció des de teràpia ocupacional. 

Terapia ocupacional en actividades de la vida diaria 
Rodríguez Bailón, María; Navas Fernández, Raquel; Garrido Cervera, Jose Antonio  
Editorial Síntesis, 2018.

Les activitats de la vida diària (AVD) són les que es duen a terme fre-
qüentment amb l’objectiu de cobrir les necessitats més bàsiques, com 
pot ser menjar o rentar-se, però també comunicar-se o viure l’espiritua-
litat. En el viatge al coneixement de les AVD, aquesta lectura s’aparta no 
només de les patologies com a punt d’inici, sinó de tots aquells factors, 
derivats o no de les condicions de salut específiques que es posen en joc 
quan una persona s’està ocupant. Aquest llibre exposa de forma clara, 
directa i pràctica quins són aquests factors i de quina manera els terapeu-
tes ocupacionals poden identificar-los i intervenir-hi. Per aquest motiu, 
es presenten multitud d’avaluacions, els principis d’intervenció generals i 
les tècniques específiques per permetre l’acompliment òptim a les AVD.

BIBLIOTECA
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PROTOCOL DE PRÉSTEC

 NOVA IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA COL·LEGIADA 

Ja no caldrà portar el carnet de col·legiat a sobre per utilitzar els serveis que ofereix la Biblioteca: 
consulta, préstecs, connexió al wifi de la seu, etcètera. La persona col·legiada es podrà identificar 
amb el número de col·legiat i el certificat de col·legiació o el DNI. 

Estem treballant per a que el carnet sigui digitalitzat!  

Com es pot consultar, quins exemplars hi ha disponibles i com es poden demanar en préstec?
• Presencialment, durant l’horari d’atenció a la seu.
• Via telefònica durant l’horari d’atenció telefònica al telèfon: 930085678.  

Podeu consultar l’enllaç www.cotoc.cat/contactar.

Els estudiants de Grau de Teràpia Ocupacional tenen permesa la consulta de llibres a la Biblioteca 
presentant el carnet universitari. Tenen exclòs el servei de préstec.

Quants documents es poden tenir en préstec i durant quants dies?
• Nombre de documents: es podran tenir en préstec un nombre màxim de 5 documents alhora.
• Dies de préstec: el préstec té una durada de 30 dies, amb possibilitat de renovació mitjançant 

qualsevol de les vies de préstec.   

Quins documents no es poden treure en préstec?
Els documents que pertanyen a la secció del fons documental es poden consultar a la seu però no 
estan disponibles per a préstec.

Reserves 
Es poden reservar 3 documents que estiguin prestats. Si passen 15 dies des que el document s’ha 
retornat, la reserva s’anul·la automàticament.

Renovacions
• Es pot renovar un document dues vegades si no ha estat reservat per un altre usuari o no s’ha 

excedit en el termini de retorn. Passades les dues renovacions, haurà de passar un mínim de 3 
mesos abans de tornar-lo a demanar en préstec.

• La renovació s’ha de dur a terme abans que s’exhaureixi el termini de préstec.
• Es pot fer a través de qualsevol de les vies de préstec.

Quines són les sancions per no retornar documents a temps o perdre’ls?
• Per cada dia de retard i per cada document s’acumula 1 punt de demèrit. Per cada 50 punts 

acumulats, es restarà exclòs del servei de préstec durant 15 dies.
• Si es perd o danya un dels documents, se n’haurà de comprar un nou exemplar en un termini 

de 30 dies. En cas contrari, es carregarà l’import al proper cobrament de la quota de col·legiat.
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Les comissions del COTOC

Vols participar activament en gestions realit-
zades des de la Junta del Col·legi?

Premsa: Podràs participar en l’elaboració de la re-
vista del COTOC, fer entrevistes a persones relacio-
nades amb la teràpia ocupacional, cercar informació 
rellevant de la disciplina, redactar notícies d’actuali-
tat, participar en el projecte de la Biblioteca del CO-
TOC, entre moltes altres activitats. Hi ha lloc per a 
tu, t’esperem! 
Posa’t en contacte amb premsa@cotoc.cat per 
participar-hi!

Difusió: Vols col·laborar per donar a conèixer el rol 
del terapeuta ocupacional i el COTOC? T’interessa 
defensar les funcions específiques de la professió 
i actuar en casos d’intrusisme professional? Vine a 
formar part de la Comissió de Difusió o la de Com-
petències Professionals! 
Contacta amb vdifusio@cotoc.cat.

Científica: Tenim la missió de contribuir al desen-
volupament científic de la teràpia ocupacional, am-
pliar les evidències científiques pròpies de la disci-
plina i promoure l’esperit de recerca dins la nostra 
professió. 
Posa’t en contacte amb vicedeganat@cotoc.cat.

Consell deontològic: El Consell es va crear el 30 de 
novembre del 2018 per a fer difusió, dinamització 
i formació sobre el codi deontològic, valorar possi-
bles casos de conflicte ètic provinents de ciutadans 
o dels mateixos col·legiats, aplicar-hi el codi deon-
tològic del COTOC i crear una ruta i protocol de de-
manda i valoració de situacions que tinguin conflicte 
ètic. 
Contacta amb legislacio@cotoc.cat per participar-hi! 

Les seccions del COTOC

Vols compartir experiències professionals, en-
gegar projectes i participar en la promoció de 
la teràpia ocupacional?

Grups d’especialització: Tens un tema d’interès es-
pecífic? Proposa la creació d’un grup d’especialit-
zació i des del COTOC farem un enviament a totes 
les persones col·legiades per cercar aquelles que 
comparteixen aquest interès. En aquest moment hi 
ha actius els següents grups: el Grup de gent gran, 
el Grup d’especialització en productes de suport i 
adaptació funcional de la llar, el Grup d’infància i 
família i el Grup de salut mental. 
Si vols saber en què estan treballant, contacta amb 
secretaria@cotoc.cat.

Grups territorials del COTOC

Actualment, en actiu tan sols hi ha el Grup territorial 
de Girona però la intenció és fomentar la participació 
a la Catalunya Central i Cerdanya, Lleida i Tarragona. 
Si hi esteu interessats, contacteu amb secretaria@co-
toc.cat.

Grup territorial de Girona: Les participants del grup 
s’informen de diferents recursos del territori, acorden 
temes d’interès per a les trobades, potencien la for-
mació a la seva província i treballen per a la figura del 
terapeuta ocupacional en diferents centres, recursos 
i entitats. En definitiva, és un espai on compartir in-
quietuds del nostre àmbit de treball.

ACTIVITATS COL·LEGIALS

I recorda! Pel fet de participar activament 
en una comissió o una secció, disposaràs 
d’un certificat acreditatiu i gaudiràs d’un 
descompte del 5% en un curs organitzat 
pel COTOC. Pots consultar el funcionament 
de les comissions i els grups d’especialitza-
ció al nostre web!
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Entrevista a Coral Navarro:  
La teràpia ocupacional a l’hospital, durant i després 
de la pandèmia per Covid-19

Actualment treballo en Rehabilitació Física a l’Hospital de Bellvitge (HUB). De fet, sempre he treballat en 
aquest àmbit. Quan vaig acabar la carrera a l’Escola Universitària de Terrassa, el 1997, vaig començar a fer 
suplències a l’Hospital de la Vall d’Hebron i a l’Hospital de l’Esperança, compaginant-ho amb RHB domicili-
ària a Fisiogestión. Des de l’any 2002, vaig deixar de fer domicilis i estic treballant amb dedicació exclusiva a 
l’Hospital de Bellvitge.

Des que vaig acabar la carrera, m’he continuat formant en allò que més m’agradava i era d’interès per al meu 
dia a dia professional. Sobretot m’he format en Neurologia, Rehabilitació del Membre Superior, Confecció 
de Fèrules i en Mobilització Segura de Pacients. Primer comences formant-te i després passes a ser docent. 
He fet de ponent i donat classes sobretot en el tema de fèrules i de Mobilització Segura de Pacients, i actu-
alment formo part del Grup de Treball d’Ergonomia i Accessibilitat (GTEA) a l’hospital, per introduir l’ús de 
productes de suport, formar els professionals sanitaris...

Evidentment, si des que vaig acabar la teràpia ocupacional estic en RHB física és perquè m’agrada. M’agra-
da poder treballar en un Hospital d’Aguts, amb patologia greu i aguda, que normalment millora dia a dia, 
i també fer el seguiment de pacients a nivell ambulatori, on se’t presenten nous reptes per fer que cada 
pacient segueixi el millor curs possible. Tinc la sort de treballar amb tot tipus de persones, de totes les edats, 
amb patologies molt variades i en diferents estadis de la recuperació. Cada dia a l’hospital és diferent, i això 
sempre enriqueix.

Però fa més de 20 anys que treballo en hospitals com a terapeuta ocupacional en rehabilitació física, i mai 
fins ara havia viscut una situació similar a la que ha provocat la pandèmia del Covid-19. Crec que, evident-
ment, hi haurà un abans i un després d’aquesta crisis mundial, a nivell social, econòmic i, sobretot, en sanitat.

En què consisteix la rehabilitació post-covid?

Doncs depèn molt de l’afectació del pacient. És cert 
que, per a la majoria de persones (81%), la infecció 
per Covid-19 suposa una malaltia moderada. Però 
en majors de 65 anys i amb comorbiditats prèvies, 
la infecció pot tenir conseqüències greus. Algunes 
de pròpies de la mateixa malaltia, com els símp-
tomes respiratoris —per exemple la síndrome del 
destret respiratori agut (SDRA)—, i d’altres de se-
cundàries, vinculades a les llargues estades a l’UCI. 
El que hem trobat són moltes complicacions com 
les miopaties i polineuropaties del pacient crític, 
lesions de nervis perifèrics, contractures musculo-

esquelètiques, úlceres per pressió, entre d’altres.  
Són complicacions que dificulten la recuperació 
posterior. Perquè us feu una imatge, a nivell funcio-
nal, els pacients de la primera etapa de la pandèmia 
eren gent gran amb afectació cardiorespiratòria, 
amb dispnea, poca tolerància a l’exercici, fatiga se-
vera, debilitat muscular, neuropaties i contractures 
molt severes, sobretot a nivell proximal d’extremi-
tats superiors. A nivell cognitiu, podien presentar 
alguna alteració en l’atenció i memòria, o desorien-
tació deguda al delirium en UCI i al trastorn d’estrès 
posttraumàtic, però no gaire severes. En l’aspecte 
anímic, tot i la situació dramàtica —cal recordar que 
els propis pacients havien perdut familiars en la ma-

COMPARTINT CONEIXEMENT
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teixa pandèmia, rebien cap o molt poques visites, 
estaven sovint aïllats en habitacions, sols o acompa-
nyats d’un altre pacient...—, estaven prou serens. Sí 
que a molts se’ls feia la interconsulta amb psiquia-
tria, però a mi aquesta serenor m’ha sorprès.

Com van ser els primers dies de pandèmia a 
l’hospital? Com us vau organitzar els terapeu-
tes ocupacionals?

Com tota la població en general, quan a mitjans 
de març l’OMS va declarar la pandèmia en rela-
ció a la infecció per SARS-CoV-2 (1-5), les escoles 
van començar a enviar els nens a casa, les empre-
ses aconsellaven als seus empleats fer teletreball... 
crec que encara no érem conscients de tot el què 
havia de venir. 

També als hospitals es va enviar la gent a casa, és 
a dir, l’ambulatori va tancar, amb la idea que era 
temporal. Recordo avisar als pacients que venien 
de manera ambulatòria que no vinguessin, se’ls van 
donar pautes per continuar els tractaments a casa 
amb la idea de tornar després de Setmana Santa. 
Això crèiem. I a una part del personal que feia aten-
ció a l’ambulatori o consultes externes també se’l va 
enviar al domicili. 

Nosaltres som tres terapeutes ocupacionals per tot 
l’hospital, la Maria Miñana, l’Arantxa Garrido, i jo. El 
que vam fer va ser repartir la feina: una feia interven-
ció telefònica fent seguiment als pacients que fins 
llavors havien estat ambulatoris, i l’altra feia assis-
tència in situ a l’hospital per atendre les urgències, 
per exemple les fèrules dels pacients intervinguts 
quirúrgicament, i els pacients que continuaven in-
gressats no-Covid. A partir de finals d’abril ja vam 
treballar les dues jornades de TO presencialment.

A l’hospital, a les plantes d’hospitalització la feina 
no es va aturar, però sí que hi va haver reubicaci-
ons constants. Tal i com escoltàvem als telenotíci-
es, cada dia hi havia més ingressats per Covid-19, 
les urgències i serveis d’UCI no donaven a l’abast. 
Recordo que cada setmana el supervisor ens infor-

mava quines plantes havien deixat de ser planta del 
servei habitual i passaven a ser planta Covid-19, és 
a dir, tots els pacients que hi eren tenien la infec-
ció per SARS-CoV-2. I plantes que fins llavors havien 
estat d’hospitalització “normal” passaven a ser UCI. 
S’ha de reconèixer el paper que van tenir els pro-
fessionals de manteniment de l’hospital per adaptar 
les infraestructures existents a les noves necessitats, 
i de manera tant ràpida.

Pel que fa als pacients que no tenien la infecció per 
Covid-19, evidentment, l’hospital necessitava llits, i 
aquests pacients s’intentaven derivar a altres hos-
pitals el més ràpid possible. Si els Procediments 
Normalitzats de Treball (PNT) i els protocols en sa-
lut cada vegada s’intenten fer amb els menys dies 
d’hospitalització possibles i derivar el pacient a casa 
o al centre que li correspongui quan abans millor, 
aquells primers mesos va ser exagerat. Pacients que 
haurien hagut d’estar 3-4 dies a l’hospital, per exem-
ple, per un intervenció de pròtesis de maluc, hi es-
taven 2 dies. Això vol dir que havíem de fer l’educa-
ció sanitària, la mobilització precoç, la sedestació, la 
bipedestació, la marxa i el re-entrenament en AVD 
en la meitat de temps. Segurament era una neces-
sitat prioritzar on es dirigien els recursos sanitaris, 
ja habitualment escassos, però en aquells mesos es 
van viure situacions realment complicades.

A més, recordem que els familiars no podien entrar 
als hospitals, pels pacients no Covid tampoc. Si nor-
malment un ingrés hospitalari ja és una situació di-
fícil per al pacient i la família, penseu si, a més, això 
es viu sol (per part del pacient) i a distància (per part 
de la família). 

Aquestes circumstàncies a la planta ens van fer can-
viar la nostra manera de treballar, era necessari fer 
intervencions més precipitades, concretes i sintetit-
zades. També vam començar a fer l’educació sanità-
ria, que normalment fem a peu de llit a les famílies, 
via telefònica. No sé si us hi heu trobat, però explicar 
unes pautes, per exemple, de pròtesis de maluc o 
d’activació en AVD en un pacient hemiplègic... no és 
el mateix fer-ho en directe que per telèfon.
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Afortunadament, la incidència de persones afec-
tades per Covid-19 des del juny és menor, tant en 
número com en afectació. Ja els detecten abans, 
els tracten abans i passen molts menys dies a l’UCI.  
Per tant, totes les complicacions secundàries a les 
estades prolongades en UCI ja no les pateixen. De 
fet, dels últims ingressos per Covid-19, molts pocs 
pacients han requerit TO, perquè no tenien dificul-
tat en les AVD ni limitacions afegides.

I quan i com comenceu amb els pacients amb 
COVID-19?

Malgrat que al començament no es feien intercon-
sultes a TO, pel que explicaven els nostres com-
panys fisioterapeutes i les probables seqüeles de les 
que parlava tota la bibliografia respecte al Covid-19 
i infeccions similars, era evident que la repercussió 
de la malaltia a nivell de la funcionalitat en les AVD, 
laboral, d’oci i social havia de ser greu. Això justifica-
va la intervenció de TO en aquests pacients. Llavors, 
el problema va ser la manca d’EPIs…

Pel que fa a UCI, vam valorar o no la conveniència 
d’anar-hi, com s’estava fent en altres hospitals, però 
considerant els recursos del HUB. Vam creure que 
encara estaven massa afectats perquè nosaltres hi 
poguéssim intervenir a nivell d’activació en AVD i 
Tècniques d’Orientació a la Realitat (TOR). A UCI hi 
anaven els nostres companys fisioterapeutes, prin-
cipalment per dur a terme fisioteràpia respiratòria i 
mobilització precoç, i, de fet, es va haver de reforçar 
la fisioteràpia a UCI. Vam veure que amb els pocs re-
cursos que tenim de TO érem més útils als pacients 
Covid de planta no UCI. Inicialment, el que passa-
va és que els pacients que s’haurien beneficiat de la 
TO estaven repartits per tot l’hospital i això suposava 
una mala gestió dels EPIs. Quan els pacients Covid 
van començar a estar agrupats per plantes d’hos-
pitalització i vam tenir definit quin perfil de pacient 
Covid es beneficiaria més de la nostra intervenció, ja 
vam establir una circuit d’interconsulta i intervenció 
des de TO.

Actualment el subministrament d’EPIs ja no és un 
problema, i es fa la intervenció de TO allà on sigui 
el pacient.

A grans trets, quins aspectes importants cal 
tenir en compte per dissenyar un progra-
ma de teràpia ocupacional de rehabilitació 
post-Covid?

Doncs, suposo que com tothom, vam realitzar una 
cerca del què s’estava fent a altres hospitals, altres 
països... Una de les coses bones d’aquesta pandè-
mia és que ha unit a la gent per lluitar contra el virus. 
Així, recordo parlar amb la Gina Martínez, de Vall 
d’Hebron, i l’Anna Monsó, del Pere Virgili, i intercan-
viar informació sobre la TO en els pacients amb Co-
vid. Des de la mateixa COTOC veu fer InstagramLive 
amb elles, molt interessants. Aprofito per enviar-los 
els meus records des d’aquí. 

Un document que aconsello és el que va publicar 
COPTOCAM , la Guía Clínica de intervención de Te-
rapia Ocupacional en pacientes con Covid-19, per-
què fa una bona recopilació de la intervenció de TO 
a tots els nivells assistencials.

Com a TOs al HUB vam dirigir la nostra tasca a 
facilitar les AVD, adaptant-nos a les necessitats de 
cada pacient. 

En les següents fotografies veieu com, per exemple, 
en alimentació, començàvem treballant-ho de ma-
nera assistida fins a arribar a ser independents.
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Sí que d’entrada vam utilitzar el material que te-
níem d’educació sanitària en les Tècniques d’Es-
talvi Energètic (TEE) per a pacients amb patolo-
gia cardiovascular. Però aviat vam veure que el 
pacient afectat de Covid no era exactament el 
mateix perfil. Sí que podien presentar dispnea a 
l’esforç i sobretot fatiga, però no era el més inva-
lidant. A més, és un pacient que, en principi, ha 
de millorar amb el temps, per tant, les TEE han 
de ser més específiques i puntuals. Per això vam 
elaborar un document específic per pacients 
afectats de Covid.

Paral·lelament, com que tampoc se sabia quan 
es recuperaria l’activitat “normal” als hospitals, i 
des del HUB es feien grups d’educació sanitària 
en TEE en patologies cardiopulmonars, i aques-
ta activitat sí que es preveia no recuperar-la amb 
temps, es va fer un vídeo explicant les TEE amb 
la idea que servís tant per als pacients Covid com 
per més endavant per als pacients que haurien 
estat candidats als grups presencials de TEE, 
i que, de fet, encara no hem reiniciat a data de 
setembre del 2020. Aquest vídeo és obert i està 
penjat a Youtube.

 
youtu.be/OgVrZyATIXM

 
El vídeo el donàvem als pacients per facilitar 
l’aprenentatge de les TEE i als familiars per im-
plicar-los en la RHB, tot i que fos a distància. És 
un vídeo que es va fer amb el suport de l’equip 
d’audiovisuals de l’hospital, a qui agraeixo since-
rament la seva tasca, perquè en el moment en el 
qual el vam fer, tots anàvem sobrepassats de fei-
na i teniem molts fronts oberts a la vegada. 

D’altra banda, la manca d’autonomia que pre-
sentaven els pacients Covid en les AVD moltes 
vegades no era degut al dèficit respiratori. Com 
he explicat al començament, trobàvem una sèrie 
de complicacions afegides per estades llargues 

a l’UCI, llargs enllitaments, posició de pron, lesi-
ons musculoesquelètiques, miopaties de tots els 
graus de severitat. que feien que cada pacient, 
com sempre, però en aquesta pandèmia especi-
alment, fos únic. Per tant, en cada cas calia veure 
on residia la dificultat i treballar-la. 

També hem utilitzat les activitats funcionals 
de sempre per millorar la funció d’extremitats 
superiors, guanyar equilibri articular, força de 
prensió, coordinació... però amb menys materi-
al. Penseu que a les habitacions es podia entrar 
el mínim, i tot el que entrava no en sortia.  Per 
això vam fer servir revistes, mandales, gomes, 
vasos de plàstic...
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I, quan va ser possible, vam fer servir també les ta-
blets dels propis pacients per estimular amb jocs l’as-
pecte cognitiu i també la funció de les mans. De fet, 
gràcies a la pandèmia, hem aconseguit alguna tau-
leta per a TO per utilitzar a les plantes d’ingressats.  
Una altra cosa bona de la pandèmia!

Quines dificultats t’has trobat en la pràctica?

Primer, i sobretot al començament, la impotència. 
Saber que hi havia molts pacients a l’hospital ingres-
sats, als quals tu podries oferir una mica de millora, 
per poca que fos, i no poder-hi anar... ho portava 
molt malament.

Quan vam començar a intervenir amb els pacients 
amb Covid i vèiem que hi aportàvem el nostre gra-
net de sorra ja va ser diferent. 

Una vegada vam començar a intervenir, he trobat 
les dificultats de la resta de professionals: treballar 
amb EPI no és fàcil, però es pot fer (i hi ajuda que 
toleris bé la calor). Perquè realment es sua, s’ente-
len les ulleres... I, sobretot, la barrera que suposa 
amb el pacient. Amb l’EPI, totes les persones som 
embalums amb ulleres. Si fins i tot costava reconèi-
xer els companys, imagineu els pacients que veien 
entrar a la seva habitació tots els professionals igual. 
Per això la importància de presentar-te sempre, de 
recordar-los per a què venies...

Treballar sense la família també és una dificultat 
afegida. A l’hospital, jo aprofito molt el suport de la 
família per estimular el pacient, fer educació sanità-
ria, fer-los coparticipants de la recuperació... En els 
pacients amb Covid, això a l’inici era impossible. Per 
això també fèiem contacte telefònic amb la família 
per explicar-los la nostra intervenció amb el pacient, 
la seva evolució i les indicacions a l’alta, sobretot si 
era alta al domicili. 

Més endavant sí que es va obrir una franja de visi-
tes, i llavors intentava coincidir amb la família per fer 
aquesta intervenció conjunta. 

Com ha sigut la tornada a l’anomenada “nova 
normalitat”?

Suposo que en el cas del HUB podem considerar 
retorn a la “nova normalitat” quan reiniciem l’activi-
tat a l’ambulatori, concretament el 7 de maig. Me’n 
recordo perfectament perquè durant els mesos de 
confinament, a l’ambulatori, des de TO només re-
alitzàvem les fèrules urgents dels recents intervin-
guts de patologia de la mà. Curiós quanta gent es 
va lesionar estant tancats a casa! Però, evidentment, 
en circumstàncies normals, els hauríem fet la fèrula i 
hauríem iniciat el protocol de RHB immediatament. 
Al estar confinats, se’ls donaven pautes i cap a ca-
sa. Recordo d’estar esperant amb candeletes quan 
obríem l’ambulatori per recuperar tots aquests pa-
cients que havien quedat en stand-by. La primera 
a començar TO va ser una noia que havien operat 
durant el confinament, a qui, afortunadament, li va 
anar molt bé, tot i començar la RHB a posteriori.

Altres canvis: hem hagut de reorganitzar les tasques 
i horaris de les TOs per no coincidir les dues a la 
sala, i així assegurem menys pacients a la vegada. 
Pel que fa a les normes d’higiene, implica netejar els 
materials entre pacient i pacient, les cadires... Per 
tant, intentem estalviar material, pensar molt més 
els canvis d’activitat... 

D’altra banda, com que fins ara no s’han pogut fer ac-
tivitats grupals, també s’han suspès els grups d’edu-
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cació sanitària en preparatoris de pròtesis de maluc.  
Igual que vam fer el vídeo de TEE, també vam pas-
sar a format vídeo de Youtube la xerrada que fins 
abans de la pandèmia fèiem presencialment.

La idea és que ara a la visita preparatòria virtual que 
fan també se’ls dóna l’enllaç d’aquest vídeo perquè 
el puguin veure abans de la intervenció. Una vega-
da més, la tecnologia i la comunicació online ens 
han estat molt útils. Però, personalment, crec que 
l’ideal seria combinar el vídeo, com a suport, amb 
la intervenció presencial entre professional i paci-
ent per assegurar que ha arribat bé la informació. Ja 
veurem com ho gestionem en el futur. 

youtu.be/wjB8dYy66Ng

 

Què aporta la teràpia ocupacional en la reha-
bilitació post-Covid?

De moment, a TO ambulatòria presencial del HUB 
no estem veient pacients post-Covid. Sí que en ve 
algun puntualment a fer cinc sessions de Fisiote-
ràpia Respiratòria, quan des del Servei de Pneu-
mologia es detecta alguna complicació afegida en 
aquest aspecte.

Tampoc s’estan tractant les lesions neurològiques o 
musculoesquelètiques, conseqüència de l’hospitalit-
zació per Covid. Em consta que alguns sí que s’estan 
tractant en altres centres d’atenció primària, rehabi-
litació domiciliària... També és cert que els pacients 
més afectats van ser derivats a Centres Sociosanitaris 
per continuar allà la RHB i potser encara hi són. 

A mi, quan el pacient és derivat a un CSS, sempre 
em queda el dubte de si hi haurà continuïtat en el 
tractament de TO (activació en AVD, FF.SS., etc.), 
perquè malauradament em consta que la ràtio de 
pacients/TO en alguns dels CSS on són derivats no 

són les més òptimes, precisament. I, en aquests cen-
tres posthospitalaris de convalescència, rehabilita-
ció, RHB domiciliària... crec que és especialment im-
portant la figura del TO per continuar millorant i con-
solidar l’autonomia i la funcionalitat dels pacients, i 
la seva progressiva incorporació a la vida diària.

El que sí que hem fet des de TO del HUB ha estat 
continuar el seguiment via telefònica dels pacients 
que havíem vist nosaltres mateixes o els fisiotera-
peutes mentre estaven a l’hospital ingressats. Con-
cretament, la meva companya els fa el seguiment 
telefònic per continuar l’educació sanitària en TEE, 
donar-los pautes d’activitats per millorar la funció 
d’E.S. i les funcions superiors, fa assessorament per 
recuperar l’equilibri ocupacional... Una nova tasca 
de TO resultat de la pandèmia viscuda.

És important crear 
evidència científica 

del paper de la teràpia 
ocupacional en la 

rehabilitació.

Quines accions creus que farien falta per 
potenciar la presència de terapeutes ocupa-
cionals en equips de rehabilitació?

Precisament, una altra de les coses bones d’aques-
ta pandèmia és que ens ha fet moure per llocs de 
l’hospital on abans no hi anàvem habitualment. És 
cert que a UCI no vam intervenir directament amb 
els pacients, però vam contactar amb el personal 
d’infermeria d’allà i vam intervenir en algun cas 
particular. Fruit d’això han comptat amb nosaltres i 
l’equip de fisioterapeutes per revisar el Protocol de 
Decúbit Pron; crec que és prou important.
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També, durant aquests mesos, he tingut la sort 
de conèixer altres Serveis, professionals de l’hos-
pital... i donar a conèixer la tasca de la Teràpia 
Ocupacional. 

Malauradament, no he coincidit amb els directius 
de l’hospital, que són els únics als que encara falta 
per convèncer de la importància de la TO en la RHB, 
perquè per la resta de professionals crec que tot-
hom reconeix la nostra tasca.

D’altra banda, també és important crear evidència 
científica del paper de la TO en la RHB, tant en hos-
pitals d’aguts com en el pacient crònic. Com a resul-
tat d’aquesta inquietud, i aprofitant les circumstànci-
es de la pandèmia que ens ha tocat viure, hem inici-
at un projecte de recerca de la TO en Covid, veurem 
els resultats! 

Com a reflexió final?

Passats els mesos inicials de la crisi de la Co-
vid-19 toca aturar-nos, mirar enrere, analitzar 
com ho vam viure i com vam actuar, i reflexionar 
sobre què n’hem tret de l’experiència viscuda.  
Tota crisi pot servir per aprendre si hi dediquem 
temps a pensar-hi. 

Personalment, què n’he après? A tenir la mort i, per 
tant, la vida, més a prop. Jo, com a TO, no he es-
tat en serveis on els pacients es morin sovint. Evi-
dentment, treballant en neurologia, amb pacients 
greus... he tingut pacients que han mort. Però mai 
en la quantitat d’aquests mesos. Això et fa adonar 
de la vulnerabilitat de la vida.

Però, d’altra banda, amb els que han sobreviscut, 
també he après a valorar molt més el que tenim. El 
que és important i el que és relatiu. Sonarà a tòpic, 
però realment veus que el que importa és tenir la 
gent que t’estimes bé i a prop.

Pel que fa a la intervenció des de TO? Hem fet el 
que hem pogut i ha estat a les nostres mans. Ho 
hauríem pogut fer millor? Segurament, crec, amb 
l’experiència que tenim ara. 

Però mirant enrere, i mentre escric aquestes línies, 
veig que ens hem mogut per ser-hi i que hem apor-
tat als pacients Covid el que la nostra professió té: 
una visió molt holística de la persona i una interven-
ció integral i facilitadora. A més, tampoc hem deixat 
d’atendre el pacient no-Covid, en la mesura que el 
confinament ens ha permès.

Finalment jo diria que n’he après molt, d’aquesta 
crisi, tant a nivell professional com a nivell perso-
nal. M’ha ajudat a créixer, llàstima que hagi estat en 
aquestes circumstàncies.

Toca aturar-nos,  
mirar enrere, analitzar 

com ho vam viure 
i com vam actuar i 
què n’hem tret de 

l’experiència viscuda.
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La teràpia ocupacional en centres ocupacionals

En la majoria dels centres ocupacionals de Catalu-
nya no hi ha terapeutes ocupacionals treballant-hi, 
però, en canvi, sí que disposen del servei de teràpia 
ocupacional, i aquest és el principal servei que ofe-
reixen. En algun centre ocupacional hi ha algun te-
rapeuta ocupacional, però no contractat com a tal, i 
sovint sota la responsabilitat d’un professional amb 
una altra titulació.

Per què no hi ha terapeutes ocupacionals als cen-
tres ocupacionals? Pot ser que el motiu siguin unes 
condicions “injustes” i, per tant, un lloc laboral “poc 
atractiu” per a la majoria de terapeutes ocupacio-
nals? Com és que no hi ha terapeutes ocupacionals 
en el seu equip tècnic? És permès, això?

La normativa marca, en els articles 53.1 i 62.1 de la 
Llei 13/1982 (LISMI), de 7 d’abril, que la finalitat dels 
centres ocupacionals és la d’assegurar els serveis 
de teràpia ocupacional i d’ajustament personal i so-
cial als seus usuaris, on l’atenció i la prestació dels 
serveis han d’estar orientats, dirigits i realitzats per 
personal especialitzat.

En els serveis propis dels centres ocupacionals —
que són el STO (servei de teràpia ocupacional), el 
STOA (servei de teràpia ocupacional amb auxiliar) i 
el SOI (servei ocupacional d’inserció)—, com és obvi, 
s’hauria de preveure el terapeuta ocupacional com 
a personal especialitzat de forma imprescindible.

Queda molt clar a l’Article 7.2.c) de la Llei d’Orde-
nació de les Professions Sanitàries (LOPS) 44/2003, 
de 21 de Novembre, que assenyala que “correspon 
als Diplomats Universitaris en Teràpia Ocupacional 
l’aplicació de tècniques i la realització d’activitats de 
caràcter ocupacional que tendeixen a potenciar o 
suplir funcions físiques o psíquiques disminuïdes o 
perdudes, i a orientar i estimular el desenvolupa-
ment de tals funcions”. Des de l’any 2009, la TO és 
una titulació de Grau, tal com assenyala l’ORDRE 
CIN/729/2009, de 18 de març, per la que s’establei-
xen els requisits per a la verificació dels títols uni-

versitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la 
teràpia ocupacional, que, entre d’altres coses, recull 
les competències formatives.

També el Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre, 
on s’estableixen les bases generals sobre autorit-
zació de centres, serveis i establiments sanitaris, 
es refereix a la unitat de teràpia ocupacional com 
aquella en la que, sota responsabilitat d’un terapeu-
ta ocupacional, s’utilitzen les activitats d’autocura, 
treball i oci amb fins terapèutics per a què els pa-
cients adquireixin el coneixement, les destreses i 
actituds necessàries per desenvolupar les tasques 
quotidianes requerides i aconsegueixin el màxim 
d’autonomia i integració.

D’altra banda, la Constitució Espanyola, a l’Article 
36, estableix que la Llei regularà l’exercici de les 
professions titulades, com és el cas de la teràpia 
ocupacional i, per tant, no es pot exercir sense la 
corresponent titulació universitària.

A la Cartera de Serveis Socials de Catalunya, dins 
els serveis per a persones amb discapacitat intel-
lectual es defineixen els centres ocupacionals com 



23COMPARTINT CONEIXEMENT

equipaments d’acolliment diürn que ofereixen aten-
ció rehabilitadora i habilitadora a persones amb 
discapacitat intel·lectual en edat laboral. 

L’objectiu és capacitar les persones beneficiàries 
perquè aconsegueixin la màxima integració social 
a través de l’ocupació activa. Els serveis que oferei-
xen aquests centres són:

• Acolliment diürn i convivència (manutenció, 
higiene personal, activitats grupals de relació, 
descans, lleure, etc.).

• Programes individuals amb diversos nivells 
d’atenció en funció dels diferents graus de 
discapacitat:
• Mesures rehabilitadores-habilitadores.
• Teràpia ocupacional i manteniment.
• Ajustament personal.
• Activitats formatives i prelaborals.
• Servei ocupacional d’inserció.

L’Annex 3 de L’ORDRE TSF/197/2017, de 22 d’agost, 
de convocatòria per a l’acreditació d’Entitats Col·la-
boradores per a la prestació de serveis de la Xarxa 
de Serveis Socials d’Atenció Pública per a l’any 2017, 
publicat al DOGC (Núm. 7442-28.8.2017), assenya-
la els requeriments mínims obligatoris de personal 
d’atenció directa en els STO, els STOA i SOI, i es 
considera personal d’atenció directa els professio-
nals amb la titulació adient per donar atenció perso-
nal, psicològica i social, a més de la persona respon-
sable de la direcció tècnica de l’equipament.

En els criteris i condicions relatives a l’organització i 
al funcionament dels serveis (STO, STOA i SOI) en 
els centres ocupacionals per a persones amb disca-
pacitat intel·lectual no cita el terapeuta ocupacional 
com a personal professional especialitzat de mane-
ra imprescindible. Anuncia aquests professionals, 
de la següent manera:

• Monitors i monitores especialitzats, terapeutes 
ocupacionals o educadors i educadores 
especialitzats.

• Personal auxiliar de monitor (només en STOA).

• Personal de psicologia o pedagogia.
• Treballador o treballadora social.

Això fa que la majoria dels centres ocupacionals 
de Catalunya contractin a professionals sense la ti-
tulació de terapeuta ocupacional requerida per a 
aquestes serveis, justificant que la titulació mínima 
requerida a la normativa és la de monitor especia-
litzat i permetent un servei de teràpia ocupacional 
sense un terapeuta ocupacional, cosa que, a part 
de l’intrusisme laboral, pot afectar notablement a la 
qualitat del servei. No s’hauria de poder permetre 
que la contractació d’un terapeuta ocupacional si-
gui a la voluntat del centre.

A altres comunitats autònomes, com és el cas de 
Navarra, es van aplicar les mesures oportunes per a 
corregir les irregularitats i fer complir la legislació en 
els centres ocupacionals.

Des del Grup territorial de Girona creiem, i queda 
molt justificat, que cal incloure la figura del terapeu-
ta ocupacional com a professional indispensable en 
els centres ocupacionals, i aquesta figura ha de ser 
de caràcter obligatori. No pretenem suprimir a cap 
altre professional, atenent que la figura del monitor 
o educador, la de l’auxiliar de monitor o educador, 
la del psicòleg o pedagog i la del treballador social 
també són imprescindibles en aquests serveis. Però 
els monitors i educadors no poden ser els profes-
sionals especialitzats en teràpia ocupacional ni tenir 
la mateixa competència que el terapeuta ocupacio-
nal. També val a dir que els monitors i educadors 
especialitzats en teràpia ocupacional no existeixen, 
ja que no existeix cap formació que ho acrediti.

Amb aquest escrit pretenem expressar el nostre des-
acord, donar a conèixer aquesta problemàtica als te-
rapeutes ocupacionals de Catalunya i també donar 
el nostre recolzament als i a les terapeutes ocupacio-
nals que es veuen afectats en aquest sector.

Grup Territorial de Girona
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La veritat és que m’agradaria començar aquest viat-
ge, que soc conscient que no és del tot agradable 
malgrat va arribar a bon port, donant les gràcies a 
tots els equips mèdics i paramèdics que han inter-
vingut d’alguna manera en la meva recuperació dins 
i fora dels centres on he estat atès. Dit això, i sense 
donar noms per no oblidar-me de ningú, passo a 
relatar la meva aventura.

Pels voltants del 10 de març de 2020 vaig començar 
a tenir febre i vaig decidir prendre, com sempre, 
un antihistamínic i fer una mica de llit. Al segon dia 
semblava que estava molt millor. Vaig decidir rein-
corporar-me al meu lloc de treball (delegat de Map-
fre a Barcelona) per continuar la meva feina. Aquell 
divendres la febre va ser molt alta i un metge cone-
gut nostre ens va quasi exigir a la meva dona i  mi 
que anéssim al Clínic urgentment. Així ho vàrem fer, 
i el dia 13 de març del 2020 hi vam ingressar. Sen-
se temps de resposta, el dia 15 ja estava intubat i 
amb un coma induït que va durar vora vint-i-un dies. 
Pics de febre de més de 40 graus, una pneumònia, 
infecció al catèter, el “bitxo de l’UCI”... si quedava al-
guna cosa més per afegir al meu currículum ja no 
tenia forat.

Fins el dia 32, que vaig sortir de 
l’UCI hepàtica del Clínic (converti-
da en UCI Covid-19 per aquelles 
dates), vaig passar els pitjors mo-
ments de la meva vida. Molts sen-
timents enfrontats, moltes baralles 
mentals, pors, inseguretats, mal-
sons que sé que són produïts per 
la medicació però que en aquells 
moments no entenia.

L’equip de l’UCI va decidir un pro-
tocol d’informació a les famílies 
que crec que és dels més encertats 
que conec. Quan vaig poder fer ús 
del mòbil, les trucades amb la me-
va dona eren el que més desitjava. 

Qui em coneix deu pensar que no pot ser que el 
Mario estigui sense parlar, i així em passava hores i 
hores escoltant al puntal de la meva vida. La família, 
els amics, coneguts hi són, però, com sabreu la ma-
joria, la persona que esculls per estar al teu costat és 
qui més t’entén, coneix els teus defectes, virtuts i tot 
allò que t’envolta. Jo per desgràcia vaig passar els 
meus 25 anys de casat a l’UCI, però estic content de 
poder-ho explicar.

Un «bon dia!», una 
premuda de mans, era 
suficient per tirar una 

mica més.

El millor que vaig treure de l’UCI va ser aquell grup 
humà que encara s’emociona, igual que jo, cada cop 
que els faig una visita. Un “bon dia!”, una premuda 
de mans, era suficient per tirar una mica més. No ens 
podem imaginar el que deuen viure internament 
aquests professionals, que veuen com un pacient 

com jo, després de quatre mesos, 
els torna a visitar per agrair tot el 
que han fet per ell, i alhora recor-
den tota aquella gent que ja no tor-
narà perquè el seu viatge va finalit-
zar allà mateix.

La intubació em va provocar no 
poder parlar en molt de temps i 
la sensació no es pot explicar amb 
paraules. Poc a poc t’adones que 
el que era una cosa normal i quo-
tidiana s’ha convertit en un supli-
ci, no poder moure el cos del llit, 
ni tan sols els braços ni les cames. 
Repeteixo, duríssim. 

80 dies de viatge
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La sortida de l’UCI va ser un pas més en la meva recu-
peració, ja que passar a planta indica que la millora és 
palpable. Unes setmanetes a planta et torna a la veritat 
del sistema. La infinitat de recursos de les UCI no és 
comparable al de les plantes. No és cap queixa, més 
aviat una realitat.

A planta vaig començar, amb el meu terapeuta, a ca-
minar i a posar-me dempeus. Havien de venir dues 
persones per posar-me a la cadira, però la falta de 
musculatura feia que al cap de 30 minuts em féssin 
molt de mal les natges. Els ossos del maluc i el còccix 
se’m clavaven a la cadira; tot i posar-hi coixins no hi po-
dia aguantar gaire temps.

Després, de la planta del Clínic em varen derivar al Pere 
Virgili, hospital per a la recuperació de pacients, on el 
meu terapeuta ocupacional em va començar a orien-
tar en la forma de fer les coses que fins feia 4 dies eren 
normals i que, de cop i volta, es van tornar summament 
difícils. Aixecar una cama, un peu o la mà, obrir una am-
polla d’aigua… Dia a dia, amb força de voluntat i l’es-
forç de tot l’equip mèdic, passàvem les hores en una 
habitació que no tenia ni tele. Teràpies, gimnàs, menjar, 
descansar, més gimnàs, sopar. Les hores no passen tan 
ràpid quan estem en un hospital. Gràcies al meu com-
pany i amic d’habitació les hores es feien més curtes.

Les feines de teràpia són tan importants com el segui-
ment que nosaltres mateixos en fem. Jo feia tot el que 
el meu fisioterapeuta em deia, i el cap de setmana, que 
no hi havia gimnàs, també les fèiem els dos a l’habitació. 

Rodets, plastilina, gomes, bufadors, etc. eren les eines 
que feia servir el Pere (terapeuta ocupacional) del Pere 
Virgili. T’ensenyen a moure’t fent el mínim esforç, que 
l’energia és el que més ens manca a tots en aquests 
moments. 

El primer dia em varen dir si volia anar a l’WC i, des-
prés de més o menys 50 dies, vaig al·lucinar. Una co-
sa tan quotidiana com això o dutxar-me eren el súm-
mum. Fetes aquestes dues coses, ja vàrem passar a un 
altre nivell. 

T’ensenyen a 
moure’t fent el 

mínim esforç, que 
l’energia és el 

que ens manca en 
aquests moments.
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Després d’arribar a casa va començar una recu-
peració amb fisio a casa tres dies, i al cap de dues 
setmanes vaig entrar en un programa de l’Institut 
Guttmann de recuperació de malats amb seqüeles 
post-Covid. Dos mesos intensos de recuperació. 

Avui que soc a casa amb la meva família, feliç de 
poder abraçar a la meva dona, que no vaig veure 
en 70 dies, i al meu fill, que avui ha fet 18 anys i al 
que tampoc vaig veure durant 80 dies, voldria fer 
una reflexió.

La Covid-19 mata; ha vingut (no pararem a fer una 
reflexió d’on) i s’ha establert a les nostres vides com 
en el seu dia la grip o altres malalties. Siguem cons-
cients del que fem i conseqüents amb el que ens 
pot passar. Repeteixo, mata, i nosaltres tenim la clau 
per a poder pal·liar els efectes que pot produir al 
cos de les persones (a nivell físic i mental), potser 
no erradicar però sí pal·liar. Els joves no en tenen la 
culpa. Volen sortir i veure als seus amics, res gaire 
diferent al que jo vull, però si tenim cura de mans, 
mascaretes i distancia serà tot molt més fàcil.

Recordo una cita d’Oskar Schindler que diu així: 
“Quien salva una vida, salva al mundo entero…”. Si 

tan sols aquest escrit serveix perquè una persona es 
conscienciï del tema ja em dono per content.

He començat agraint a equips mèdics i paramèdics 
però no voldria oblidar-me de totes les persones 
que han fet que tinguem aliments, medicaments i 
tota una sèrie de coses que donem per suposat i 
que oblidem que podem perdre en qüestió de dies. 

Gràcies també a la Mar per la seva empenta que ha 
fet que la seva proposta no fos una reivindicació si-
nó una aportació del que ens pot passar. Jo tan sols 
tinc paraules d’agraïment. També m’ofereixo per 
poder parlar amb gent sobre el tema, gent que ha 
quedat molt tocada o que encara no entén què ha 
passat. Us poden oferir el meu contacte a la comis-
sió de premsa del COTOC. 

M’acomiado amb la voluntat de poder ajudar.

Mario Bruno Cordón
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La pandèmia de la Covid ha tingut una gran reper-
cussió a la residència. Ha afectat tant als residents, 
privats de les visites dels seus familiars, com als pro-
pis familiars, per no poder estar a prop dels seus és-
sers estimats. També s’han vist afectats els treballa-
dors del centre, amb l’adaptació d’estrictes mesures 
de seguretat tant dins com fora de la residència, per 
la responsabilitat de no ser els portadors del virus.

A l’inici tot es va viure amb molta incertesa i un equi-
pament escàs. Per sort, la nostra residència va de-
cidir començar a adoptar les mesures de seguretat 
des de mitjans de gener, ja que van començar a 
aparèixer casos de grip entre els residents i, preve-
ient la possible pandèmia de la que ja es comença-
va a parlar, vam començar a utilitzar mascaretes. El 
fet de tenir mascaretes i equipaments de protecció 
individual abans que aquests s’esgotessin va ser, 
amb seguretat, una de les mesures que va evitar 
l’entrada del virus a la residència. El material submi-
nistrat pel govern era insuficient.

A més, una setmana abans de declarar-se l’estat 
d’alarma, entre tot l’equip vam decidir suspendre 
el centre de dia i les visites als residents. De totes 
maneres, es va permetre l’entrada en casos excep-
cionals, com familiars de persones que es trobaven 
en la fase final de la seva vida. En tot cas, per poder 
entrar havien de portar l’equip de protecció indivi-
dual i mascareta.

Una vegada passada la primera onada de la pandè-
mia, es van tornar a permetre les visites de famili-
ars, però sempre amb mesures de protecció eleva-
des, amb distància, mascareta i una mampara entre 
el resident i els visitants. D’aquesta manera també 
es protegia la salut dels altres residents, ja que el 
contagi d’un d’ells s’hagués propagat ràpidament 
entre la resta.

A mesura que ha anat avançant la pandèmia, hem 
hagut d’anar canviant i ajustant els protocols a la si-

tuació del moment. En molts casos, hem decidit des 
del nostre criteri, ja que ningú ens informava de les 
mesures de protecció que havíem de prendre.

Durant aquest període, la residència, per protocol, 
sempre ha tingut habitacions lliures pels casos sos-
pitosos de ser positius i pels residents que venien 
de l’hospital. Com que aquests no podien sortir de 
l’habitació, els treballadors del centre els visitaven 
equipats amb equipaments de protecció individual, 
guants i mascaretes. Per sort, i gràcies a les mesures 
que hem anat adoptant, a dia d’avui tots els casos 
amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 
han resultat ser negatius.

Un altre tema que ha canviat és l’admissió de nous 
usuaris. Han de venir amb una PCR negativa però, 
tot i així, per protocol i prevenció, han d’estar ca-
torze dies confinats a l’habitació. Si durant aquest 
temps no presenten febre ni cap altra simptomato-
logia se’ls permet la sortida. Aquesta benvinguda a 
la residència es torna molt freda i distant. 

A l’arribar, l’única cosa que veuen és una habitació a 
la que entren treballadors vestits amb els EPIs a visi-

Gestió de la Covid-19 a la residència Sant Víctor
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tar-lo. Aquest confinament implica que tant els de-
terioraments a nivell físic com cognitiu es vegin més 
afectats a causa de la reducció d’estímuls externs, 
de relacions interpersonals i d’ocupacions.

Tots aquests canvis han afectat la manera de treba-
llar amb els usuaris. Un exemple és que el material 
només el pot fer servir exclusivament una persona i 
no es pot compartir amb la resta sense abans des-
infectar-lo. Per aquest motiu, algunes activitats gru-
pals s’han hagut de cancel·lar i s’han redistribuït les 
activitats. La part positiva és que el fet de no poder 
compartir material ens ha portat a fer activitats més 
individualitzades. Per contra, es perd el contacte i la 
relació entre els residents.

La qüestió emocional també s’ha vist afectada, ja 
que els familiars no han pogut visitar als seus éssers 
estimats i donar-los mostres d’amor a nivell físic. Tot 
plegat ha hagut de ser a distància o a través de pan-
talles. En qualsevol cas, encara que les videotruca-
des s’han anat programant d’acord a la disponibili-
tat i petició de les famílies, el contacte és molt més 
fred. En moltes ocasions, els usuaris, al veure als 
seus familiars més propers per videotrucada, ploren 
o fan petons a la pantalla.

Els residents es poden diferenciar en dos grans 
grups: aquells que pateixen una demència avança-
da i els que tenen un deteriorament cognitiu o fí-
sic lleu. A les persones del primer grup, el fet de no 
veure a les seves famílies no els ha afectat tant com 
a les segones. De totes maneres, pràcticament tots 
els residents reaccionen emocionalment al veure als 
seus éssers estimats a la pantalla i quan reben les 
visites molts volen apropar-se i abraçar-los. Pels fa-
miliars aquesta situació i protocols han estat bastant 
durs, tot i que la majoria han entès la necessitat de 
prendre tantes mesures de protecció i, fins i tot, han 
agraït les normes, entenent que són per protegir la 
salut dels seus familiars.

Un altre aspecte a destacar són les mesures que 
hem anat adoptant els professionals. Al principi vam 
començar només utilitzant mascaretes i ara portem 
un gorro pel cabell, doble mascareta (FFP2 + qui-
rúrgica), guants, mampara protectora i uniforme de 
feina, que només s’utilitza a l’interior de la residèn-
cia. La manera de treballar també ha anat canviant, 
hem evitat activitats grupals que requereixin ús de 
material compartit i hem redistribuit la residència 
per dividir-la en sectors. 
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El que ens ha acompanyat durant tot aquest 
temps és la por constant de ser nosaltres els por-
tadors del virus. És per aquest motiu que prenem 
tantes mesures de protecció, perquè, en cas de 
no presentar símptomes, puguem protegir a l’usu-
ari el màxim possible. A més, per major seguretat, 
la residència s’ha encarregat de fer PCRs esporà-
dicament a tots els treballadors. 

Ara només ens queda esperar, anar suportant les 
diverses onades del virus que vindran i intentar pro-
tegir als usuaris, tant amb les mesures actuals com 
amb altres que probablement en un futur proper 
haguem d’implementar. També cal destacar que, 
actualment, des del govern ens van donant ajudes 
per anar fent front a la situació, tot i que segueixen 
sent escasses. 

Per acabar, m’agradaria fer la reflexió que, encara 
que aquesta pandèmia ha estat quelcom nou per 
a la nostra societat, els professionals de residències 
hem trobat molt a faltar el suport dels governs, que 
s’han centrat en les seves pròpies batalles polítiques 
mentre nosaltres veiem morir als nostres éssers es-
timats. Ha sigut gràcies a la immediata actuació de 
la direcció del centre, prenent mesures de seguretat 
estrictes ja abans de decretar-se l’estat d’alarma i fi-
nançant recursos que havia de distribuir el govern, 
el que ha permès que no haguem registrat cap cas 
de Covid-19, sense oblidar l’esforç immens de tots 
els professionals, tant dins com fora de la residència.

Pablo Narciso Millán
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Les baranes són barreres ajustables de diferents materials que es fan servir com a límit a la vora dels llits. 

L’any 2013 es va publicar la nova normativa per a llits articulats (Internacional Electrotechnical Conmission) 
IEC 60601-2-52 de compliment obligat a partir de l’abril d’aquest mateix any.

Des del Grup de productes de suport i adaptació funcional de la llar hem elaborat aquest document per 
a fer un recordatori d’aquesta normativa. A continuació us en presentem un resum i al final del document 
trobareu l’enllaç per a accedir a tota la informació.

A) Distànces de seguretat

• La barana sempre ha de ser més llarga del 50% del llarg del somier.
• A la secció del cap la distància sempre ha de ser menor a 6 cm (60mm).
• A la secció dels peus, la distància ha de ser menor de 6 cm (60 mm) o major de 31,8 cm (318mm).

• La distància entre barres ha de ser igual o menor de 12 cm (120 mm).

Normativa de baranes
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• La distància mínima del matalàs fins a la part superior de la barana ha de ser igual o superior a 22 cm 
(220 mm). Compte amb l’ús de sobre matalassos d’aire o d’altres materials.

També hem de tenir en compte la resistència de les baranes. S’utilitza el “test del cono”, en el qual s’apli-
quen 3.000 cicles de força, i que té per objectiu garantir la resistència del producte.

B) Força (resistència) 

Cada llit ha de suportar unes determinades unitats de Newtons:

• Llits domiciliaris (EN 1970): 30N
• Llits hospitalaris (IEC 60601-2-38): 50N
• Tots els llits en ambients mèdics o cures (IEC 60601-2-52): 500N

Per a més informació, recomanen la lectura de la normativa per a llits (Internacional Electrotechnical 
Commission) IEC 60601-2-52 que podeu trobar al següent enllaç:
www.invacare.es/sites/es/files/product_documents/ 
b7f1a4455dbfd3834ec804302eb9d0d6b49f2135_Normativas_Camas_01_2013.pdf

Bibliografia:
dignitasvitae.es/barandillas-en-las-residencias/

Test del cono:
www.finesoftware.es/ayuda-en-linea/geo5/es/prueba-de-penetracion-por-cono-cpt-01/
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Serveis al col·legiat

SERVEIS COL·LEGIALS

Accés a l’Àrea del Col·legiat i Perfil: tots els col·le-
giats disposen d’un nom d’usuari i contrasenya per 
accedir a una àrea de la pàgina web amb informa-
ció rellevant i restringida per als col·legiats i d’un 
perfil professional on mostrar les dades que cada 
col·legiat desitgi.

Comunicacions: el COTOC edita La Revista del 
COTOC, una publicació semestral per als seus 
col·legiats; on es publiquen de manera regular 
notícies d’actualitat relacionades amb la profes-
sió. Mensualment, envia el Breus, un butlletí elec-
trònic amb un recull de les notícies més rellevants 
d’aquest període.

Biblioteca: el COTOC té a la disposició dels col·le-
giats el servei de Biblioteca, amb un fons documen-
tal al servei dels col·legiats.

Formació contínua: els col·legiats poden gaudir de 
descomptes especials en els cursos que organitza el 
COTOC. També poden gaudir-ne en aquelles enti-
tats amb conveni signat.

Jornades del COTOC: el COTOC organitza jorna-
des durant tot l’any, algunes de les quals gratuïtes, 
com les pròpies del Col·legi.

Intercanvi professional: des del COTOC s’organit-
zen diferents espais d’intercanvi com xerrades, la 
celebració del dia de la TO, intercanvis formatius 
entre col·legiats...

Comissions delegades de la Junta de Govern i sec-
cions (grups d’especialització i grups territorials): 
són agrupacions de persones col·legiades que des-
envolupen activitats relacionades amb una temàtica 
concreta en benefici dels seus propis objectius i de 
les finalitats de l’entitat.

Assessorament laboral, fiscal i jurídic: els col·legiats 
disposen d’assessorament sense cost addicional 
amb una empresa externa i gaudir d’un descompte 
especial en les gestions que duguin a terme.

Borsa de treball: el COTOC ofereix un servei de 
borsa de treball exclusiva per als col·legiats. Consul-
ta les novetats a la nostra web!

Assegurança de responsabilitat civil professional: 
els col·legiats poden gaudir opcionalment d’aques-
ta pòlissa col·lectiva a un preu molt reduït.

Descomptes a entitats amb conveni: el COTOC dis-
posa de convenis signats amb diferents empreses 
per tal que els col·legiats puguin gaudir d’una sèrie 
de descomptes en les seves compres. Pots veure els 
descomptes a la pàgina següent!
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Descomptes per a col·legiats

J. Guzmán ajudes tècniques i ortopèdia

10% de descompte en qualsevol compra que rea-
litzin els col·legiats i les col·legiades a les botigues 
J. Guzmán. J. Guzmán és pioner a Barcelona, amb 
l’obertura d’un establiment que té com a principal 
objectiu la millora de l’accessibilitat als habitatges i 
una cartera d’habitatges i serveis per eliminar barre-
res arquitectòniques i per adaptar habitatges a per-
sones amb mobilitat reduïda.

EIO Asesores
Ofereix als col·legiats i col·legiades assessorament 
fiscal, laboral i jurídic de manera gratuïta en con-
sultes generals (via telefònica o via correu electrò-
nic) i descompte del 20% en qualsevol encàrrec 
com rentes, presentacions, consultes extenses no 
contemplades en la quota del COTOC. Informa’t a 
info@cotoc.cat.

Axón librería médica
Es bonifica als col·legiats i col·legiades del COTOC 
amb un 10% de descompte en llibres, subscripcions 
a revistes, multimèdia o qualsevol article que es co-
mercialitzi i que s’aboni al comptat. Els costs d’en-
viament son gratuïts.

Ecoclima Barcelona S.L.
Ecoclima ofereix descomptes en serveis i climatitza-
ció (aire condicionat, bomba de calor i calefacció): 
un 15% de descompte en mà d’obra en reparacions 
o en la contractació del manteniment anual de cli-
matització i 10% de descompte en instal·lacions no-
ves de climatització.

Promentrada.com
Descomptes exclusius que poden arribar al 50% a 
Barcelona i Madrid. Contacta amb info@cotoc.cat i 
et proporcionarem l’usuari i contrasenya per acce-
dir a un espai personalitzat de Promentrada amb el 
logotip del COTOC.

Artgraf
Ofereix als col·legiats del COTOC un 10% de des-
compte en qualsevol comanda d’impressió o compra.
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Normes de publicació a La Revista del COTOC

NORMES DE PUBLICACIÓ

El COTOC ofereix un espai als professionals i enti-
tats vinculades al món de la teràpia ocupacional per 
publicar diferents articles d’interès professional a La 
Revista del COTOC que s’edita semestralment.

Les normes per a la publicació dels articles a La Re-
vista són les següents:

1. Idioma

Les llengües del COTOC són el català i el castellà, i 
són les llengües que s’utilitzen preferentment. Tot i 
així, si l’autor vol publicar l’article en anglès o fran-
cès, també s’acceptarà.

2. Format

Extensió: entre 2000 i 4000 paraules (6-14 pàgines).
Font: Arial, 11 punts.
Paràgraf: interlineat senzill. L’espaiat entre paràgrafs 
ha de ser doble, i no han de dur sagnat a l’inici.
Títols: la gradació tipogràfica dels títols depèn de la 
seva jerarquia:

• Primer nivell: negreta, 14 punts
• Segon nivell: negreta, 12 punts
• Tercer nivell: cursiva, 12 punts

Es poden incloure imatges, gràfics, taules i figures. 
Aquest material s’ha d’enviar en arxius separats, en 
format PDF o JPG. Han d’anar numerats consecuti-
vament amb numeració aràbiga, han de portar un 
títol clar i, si és necessari, una llegenda breu i des-
criptiva. Totes les descripcions s’han d’enviar en un 
altre document en format Word.

• Un document amb el text (Word).
• Un arxiu per cada fotografia, taula, figura o 

imatge (PDF o JPG).
• Un document amb les descripcions de totes les 

il·lustracions (Word).

3. Contingut

Els temes dels articles han d’estar vinculats al món 
de la teràpia ocupacional. Basant-nos en el concep-
te de multidisciplinarietat, entenem que tots els pro-
fessionals es nodreixen dels coneixements associats 
a diferents ciències.

Quan es presentin casos, s’ha de protegir l’anoni-
mat de les persones o usuaris, i és responsabilitat 
dels autors preservar els aspectes ètics i garantir 
que els casos exposats compten amb el consenti-
ment informat adequat.

L’article ha d’incloure un breu resum (abstract) en 
què s’introdueixi el tema i l’objectiu de l’escrit.

Els articles hauran d’especificar com a mínim tres 
paraules clau (keywords).

Si és un article d’investigació, ha d’incloure també 
la metodologia emprada, els principals objectius, la 
discussió dels resultats en relació al marc teòric esco-
llit i les principals conclusions a les quals s’ha arribat.

• Paraules clau: entre 3 i 8
• Resum o abstract: entre 50 i 200 paraules
• Cada figura s’ha de citar al text, en ordre 

consecutiu.
• En cas d’incloure bibliografia, s’ha de seguir la 

normativa de Vancouver.

4. Drets d’autor

Preferentment, es publicaran articles inèdits escrits 
per encàrrec al COTOC.

Un cop fet el primer contacte, la Vocalia de comu-
nicacions del COTOC proporcionarà un contrac-
te sota una llicència Creative Commons Reconei-
xement-No Comercial-Sense Obra Derivada 3.0 
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Unported, que s’ha de retornar signat per tots els 
autors en cada una de les pàgines.

En cas d’articles sencers o reproduccions 
parcials publicades amb anterioritat, poseu-vos 
en contacte amb la Vocalia de comunicacions, a 
comunicacions@cotoc.cat.

5. Dates d’entrega

Les dates d’entrega del material per publicar son:
• Data límit d’entrega de publicacions per a la 

revista de juny: abril.
• Data límit d’entrega de publicacions per a la 

revista de desembre:  novembre.

6. Notificació de l’acceptació

Un cop rebut i revisat l’article, la Vocalia de premsa 
es posarà en contacte amb els autors per tal de noti-
ficar-ne l’acceptació o no.

En cas que la resposta sigui afirmativa i es publiqui 
l’article a La Revista del COTOC, els autors rebran 
un certificat en què s’acredita la publicació de l’arti-
cle i un exemplar gratuït de La Revista.

7. Contacte

Els materials s’han d’enviar per correu electrònic, 
en forma de fitxers adjunts, preferentment en versió 
igual o superior a Word 97, a premsa@cotoc.cat. 
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