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Justificació  

El 31 de desembre de 2019, les autoritats de la República Popular de la Xina van 

comunicar a l’OMS diversos casos de pneumònia d’etiologia desconeguda a Wuhan, 

una ciutat situada a la província xinesa de Hubei. Una setmana més tard van confirmar 

que es tractava d’un nou coronavirus que ha estat denominat SARS-CoV-2. Igual com 

altres virus de la família dels coronavirus, aquest virus causa diverses manifestacions 

clíniques englobades sota el terme COVID-19, que inclouen quadres respiratoris que 

canvien des del refredat comú fins a quadres de pneumònia greu amb síndrome de 

destret respiratori, xoc sèptic i fallida multiorgànica.  

La situació epidemiològica actual de transmissió comunitària generalitzada del 

coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya i el pas a la Fase Emergència-1 del Pla d’Actuació 

del PROCICAT per malalties emergents de la Generalitat de Catalunya en motiu de 

l’impacte del COVID-19, fa necessari establir la coordinació entre diversos actors i, 

especialment, donar suport psicològic a les professionals dels serveis essencials i a la 

ciutadania per a la gestió emocional de la crisi. 

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, com a patró de la Fundació Galatea i 

davant de la situació actual, participa activament en la creació d’un servei telemàtic de 

suport psicològic gratuïta tots els professionals de la salut en situació de patiment 

emocional. 

 

Objectiu: 

 Incloure a les professionals del Sistema català de Serveis Socials en els mitjans 

de suport a professionals sanitaris oberts pel Col·legi Oficial de Psicologia de 

Catalunya en el marc de la Fase d’emergència de l’epidèmia SARS-COVID19.  

 Difondre els mitjans d’atenció psicològica a la ciutadania oberts pel Col·legi 

Oficial de Psicologia de Catalunya en el marc de la Fase d’emergència de 

l’epidèmia SARS-COVID19. 
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Proposta de mesures: 

 Es difondrà a totes les professionals del Sistema català de Serveis Socials el 

telèfon de suport gratuït en el que hi participa el Col·legi Oficial de Psicologia de 

Catalunya: 93 567 88 56 

 Es posarà a disposició de les professionals del Sistema català de Serveis Socials 

i, especialment, de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials, el telèfon de suport 

gratuït adreçat a la ciutadania 659 584 988, per tal que en facin difusió entre 

les seves usuàries. 

 


