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L’acte d’obertura del curs, 
punt de trobada

El passat dimecres 17 d’octubre va tenir lloc a la seu del CLC, l’Acte d’Obertura del Curs 
07-08 (AOC) que, com sempre, marca el començament de les activitats de Formació Conti-
nuada del Col·legi. És una obertura simbòlica que serveix per retrobar-se tots els col·legiats 
i compartir una estona. Aquest any l’èxit ha estat la nombrosa participació, fins i tot amb 
representants d’altres col·legis professionals (fisioterapeutes i psicòlegs) a qui volem agrair 
especialment l’assistència, ja que des del CLC sempre hem considerat bàsic el fet de “treballar” 
conjuntament amb altres col·lectius.

La xerrada que ens va oferir el Sr. Xavier Guix ens va portar a fer reflexions molt importants 
al voltant del fet comunicatiu, alhora que certes, amb un toc d’humor que va aportar 
una visió refrescant a les dificultats que suposa realitzar la nostra tasca. A la propera Revista 
esperem poder-vos oferir un reportatge més llarg.

L’altre acte emotiu de la tarda va ser l’entrega dels diplomes als participants del primer 
curs de Peritatge Judicial Logopèdic. Cal remarcar que s’ha fet per part de tutors i alum-
nes un esforç titànic per confeccionar i realitzar aquest primer curs pioner en la logopèdia. 
Enhorabona a tothom!

Un altre motiu d’alegria també va ser poder atorgar la 4a. Beca 
Guixà. Els treballs presentats enguany eren tots de gran qualitat, 
la qual cosa va dificultar força la decisió del jurat que finalment 
va lliurar el premi al treball: El Pep i la Pepa juguen a... Cons-
ciència Fonològica, dels autors: Marta Bertrán, Maite Bonet i 
David Madueño. Moltíssimes felicitats i gràcies per l’esforç que 
suposa la presentació i realització dels treballs! Oferirem més 
informació a la Revista.

Realment va ser una tarda plena d’emocions on la seu del CLC es va convertir en el que ha de 
ser: un PUNT de TROBADA entre companys i amics al voltant de la logopèdia. Us recomanem 
que l’any vinent no us el perdeu.



NOUS COL·LEGIATS
Del 2 de setembre al 26 d’octubre de 2007
Belana Vallcaneras, Rosa M. - C. del  Vallès
Beltrán Valentín, Paola - Sant Joan Despí
Buisán Cabot, Neus - Barcelona
Carmona Lalueza, Núria - Manresa
Casals Fernández, Gemma - Barcelona
Chuva, Analía Verónica - Sabadell
Cirera Molina, Anna - Barcelona
Corona Ribé, Mª Trinitat - Barcelona
De la Mora Ojanguren, Azahara - Las Palmas de G. C.
Del Amo Godoy, Sonia - Barberà del Vallès
Fernández Lázaro, Emma - S. Vicenç de Castellet
Florit Tudurí, Carolina - Alaior
Gaixa Jordana, Marta - Parets del  Vallès
García González, Susana - Sabadell
García Pérez, Marta - Cornellà de Llobregat
Herrero Cosculluela, Alicia - Barcelona
Humedes Cobo, Rosa - Barcelona
Izquierdo de la Fuente, Margarita - Barcelona
Juan Martí, Noemí - Sabadell
Lluís Ballesté, Laura - Barcelona
López Antequera, Cristina - Reus
Miranda Codina, Núria - Monistrol de Calders
Moliner Martin, Noelia - Riba-roja d’ebre
Pastor Antolin, Sonia - Arenys de Munt
Pedrals Feliu, Roser - Manresa
Planas Màs, Maria - Parets del Vallès
Porqueras Mestres, M. Josefa - Lleida
Puigfel Dalmau, Gemma - Barcelona
Quintana Royo, Marta - Sta. Margarida de Montbui
Rifà Solà, Meritxell - Barcelona
Rodríguez Casado, Hermínia - Vilassar de Dalt
Roure Suarez, Laia - Sant Quirze del Vallès
Sánchez Martínez, Josefina - Llagostera
Solé Cerdà, Olga - Barcelona
Valls i Arnau, Montserrat - Sant Cugat del Vallès
Valmaseda Vilatoba, Clara - Badalona
Vazilchuk Dolugar, Eliana V. - Sta. Pert. de la Mogoda

Benvinguts al CLC!

També es pot consultar el llistat a la web 
del CLC www.clc-logopedia.org

COL·LEGIATS NO EXERCENTS
Adsarias Jiménez, Nohémi - Barcelona
Albiac Viñolas, Lina - Flix
Aloy Duch, Elena - Barcelona
Aluja Polo, Montserrat - Barcelona
Álvarez García, Cristina - Barcelona
Álvarez Muñoz, Sonia - Mataró
Amorós López, Núria - Palma de Mallorca
Anido Rodríguez, Carmen - Barcelona
Arroyo Navajas, Lídia - Granollers
Artacho de Gea, Sònia - La Bisbal
Auguets i Guixé, Mercè - Solsona
Barberan i Fayos, Núria - Barcelona
Barés Hernández, Sònia Carolina - O. de Montserrat
Barrera Linares, Lourdes - Zaragoza
Batet i Mestre, Olga - Solsona
Belinchón Soto, Mª Gabriela - Lleida
Benítez Porras, Elisabet - Barcelona
Blanco Marañón, J. Gabriel - Ciaño-langreo
Blecua Longás, Beatriz - Barcelona
Bosch Argelich, Montserrat - Barcelona
Brugué Soler, Francesca - Bàscara
Calderón López, Carmen - Cerdanyola del Vallès
Calls Reverter, M. Cinta - Barcelona
Capdevila Roca, Montserrat - Molins de Rei

Caro Pedrós, Carmen Mª - Sta C. de Gramenet
Carreño Fernández, Gemma - L’H de Llobregat
Carreño Salvador, M. Lluïsa - Terrassa
Carreras Cubarsí, Carolina - S. Medir - Canet d’Adri
Casals Fernández, Gemma - Barcelona
Cifuentes Monné, Mònica - Les Borges Blanques
Conesa Solà, Teresa - Creixell
Cubilla Simó, Cristina - Barcelona
Cuevas Eduardo, Meritxell - L’H de Llobregat
De la Torre Cortés, Pilar - Sta. C. de Gramenet
De Lamo González, Eduardo - Barcelona
Dei-cas, Monica - Caldes de Montbui
Domene Barceló, Daniel - Barcelona
Domenjó i Ciudad, Marta - Vilanova i la Geltrú
Escudero Bat, Isabel - Malgrat de Mar
Espachs Montalà, Ramon - Lleida
España Tarragó, Eva - Barcelona
Estapé Digón, Elisenda - S. Feliu del Llobregat
Esteve Cots, Tania - Sta. Cristina d’Aro
Estrada Ramos, Marta Mª - Zaragoza
Fàbregas Perucho, Montse - Lleida
Fernández López, Brígida - Granollers
Fernández López, M.àngels - Manresa
Ferreira Casas, Sílvia - Vic
Ferreras Beltran, Judit - Badalona
Flix i Quintana, Meritxell - Martorell
Fuentes Garijo, Celestina - S. Salvador de Guardiola
Gañet Millà, Josefina - Teià
Garcés i Gatnau, Núria - Barcelona
García Ezquerra, Raquel - Capellades
García Gigante, Mireia - Figueres
García Pérez, Marta - Cornellà de Llobregat
Garriga Sans, M. Montserrat - L’H. de Llobregat
Gil Egea, Margarita - Corbera de Llobregat
Gil Vila, M. Àngels - Premià de Mar
Gimeno Toribio, Alba - Barcelona
Giner Segura, Susanna - Reus
Goenechea Domínguez, Natalia - Sevilla
Gonfaus Lavagna, Roser - Sabadell
González Boris, Marta - Figueres
González González, Anna M. - Roses
Gorostiza Lasa, Juan Carlos - Oviedo.
Guillén Fernández, Mª Ángeles - Villena
Hernández López, Jordi - Sabadell
Herrer Pastor, Pilar - Lloret de Mar
Higuera Gil, Raquel - Sta Coloma de Gramenet
Honrubia Tutusaus, Núria - Gavà
Jiménez Rodríguez, Ana M. - Las Torres de Cotillas
Jordà Pou, Gemma - Barcelona
Jornet Aragonès, Anna M. - Cambrils
Julià Escolà, Laura - La Seu d’Urgell
Labraña Beltran, Empar - Calella
Laguardia Villares, Amaia - Badajoz
Lavado Nicolau, Sònia - Mataró
Llopis Huertas, Laura - Sant Celoni
Lloret Marco, Jara - Castellví de Rosanes
Lloreta I Oliva, Carme - Barcelona
Lluís Ballesté, Laura - Barcelona
López Espín, María Jesús - Martorelles
López Nuñez, Alicia - Canyamars
Magdaleno Bassas, Lydia - Bellaterra
Manau Vila, Ingrid - Sant Quirze del Vallès
Manen Calvet, Elisabet - Barcelona
Marí Sala, Meritxell - Figueres
Martín Sánchez, Mª Teresa - Sant Vicenç de Montalt
Martínez de Luna Farran, Amaya - Almacelles
Martínez Navarro, Núria - Barcelona
Martos Guiteras, Ester - Tona
Mateo Cepa, Ana Maria - Pineda de Mar
Medalla Cufí, M. Montserrat - Blanes
Melero Muñoz, Rosa M. - Yecla

Miquel Montañola, Eva - Lleida
Molera I Farré, Gemma - Pineda de Mar
Monzó Samblás, Glòria - Barcelona
Moreno Palma, Mª Jesús - Manresa
Moret Obis, Ana - Esplús
Nadal i Miralles, Matilde - La Seu d’Urgell
Navarro Cano, Joan Manel - El Badorc (Piera)
Noguera Constantí, Rosa M. - Barcelona
Nosàs Ros, Thaïs - Barcelona
Ortega Cedeño, Betty - Barcelona
Ortega Hellín, Sheila - Barcelona
Pagès Martínez, Itziar - Castellar de N’Hug
Panadero Serrano, Nadia - Arenys de Munt
Pareta Rubau, Núria - Tor
Paulí Satué, Montse - Avinyonet de Puigventós
Pavón García, Isabel - Viladecans
Pedrero Gebauer, Maria Dolores - Canovelles
Pérez I Bellavista, Cristina - La Garriga
Pérez Ordóñez, Susana - Sant Boi de Llobregat
Periáñez Maquedano, M. Concepción - Las Rozas
Pezantes Pérez, Vilma Esperanza - Barcelona
Pina Ángel, Rubén - Barcelona
Planas Màs, Maria - Parets del Vallès
Portilla Ramírez, Claudia Rosario - Terrassa
Posadas Sánchez, Carles - Barcelona
Pujol i Salabert, Montserrat - Barcelona
Pujol Reynares, Berta - Sant Cugat del Vallès
Quintana Royo, Marta - Sta. Margarida de Montbui
Ramos Sendrós, Jéssica - Barcelona
Rebollo López, María Jesús - Amposta
Retuerto Oliva, Irene - Mase- Vallais (Switzerland)
Ribó Coello, Noelia - Ripollet
Riera Montes, Montserrat - Palma de Mallorca
Rieres Alcolea M.teresa - Amposta
Rodríguez Perea, Víctor Manuel - Valls
Rofes Casas, Carolina - Flix
Rojas Trenado, Sònia - Barcelona
Romero Novo, Carmen - Montcada i Reixac
Roqué Codina, Maite - La Seu d’Urgell
Rovira Martínez, Pineda - Viladecans
Ruíz Hernández, Isabel - Barcelona
Ruíz Reyes, Rafaela - Barcelona
Saboya Morera, Anna - Mataró
Sales Comas, Rosa M. - Barcelona
Sánchez López, Sonia - Madrid
Sánchez Ruiz, María - Roda de Barà
Sánchez Sanz, Antonio - Granollers
Sanromà i Vicente, Magda - S. Feliu del Llobregat
Sanz Pujol, Anna - Les Franqueses del Vallès
Sastre Cortés, Montserrat - Barcelona
Serrano Villar, Maria del Mar - Madrid
Servitja Tàpia, Magda - Esplugues de Llobregat
Sitjas Mur, Marta - Barcelona
Sixto Tàpia, Núria - Montcada i Reixac
Sobrevia Remiro, Alba - Barcelona
Soler Romagosa, Lourdes - S. Sadurní d’Anoia
Soler Sellarés, Imma - Manresa
Tadeo Serrano, Cristina - Barcelona
Tejera Cervera, Ana Maria - S. Coloma de Gramenet
Tolosa Alierta, M. Carmen - Zaragoza
Torregrosa Benito, Isabel - Barcelona
Torres Canals, Maria - Cerdanyola del Vallès
Travé i Ramis, Montserrat - Les Franqueses del Vallès
Troncoso Parra, Lucila Julieta - Barcelona
Urrutia Aldea, Arantzazu - Barcelona
Valls i  Estartús, M. Mar - Barcelona
Valmaseda Vilatoba, Clara - Badalona
Varas Urra, Helena M. - Granollers
Verbo Cervera, Magdalena - Barberà del Vallès
Ylla-català i Duran, Marta - Vic
Zapirain Martín-mora, Mónica - Donostia

Comunicació per c/e Amb l’objectiu d’agilitzar les comunicacions entre els col·legiats 
i el Col·legi, tothom que ho desitgi podrà demanar que se li enviï la informació per 

c/e. Necessitem que ens feu saber la vostra a/e. Gràcies.

Horari a secretaria del CLC 
de dilluns a divendres de 9 a 14 h 

i de 15 a 19 h



El CLC ha signat nous convenis amb diferents 
empreses per oferir nous serveis als col·legiats
Acord amb Eurogestió bcn
Eurogestió bcn SL, és una corredoria d’assegurances especialitzada en productes per col·lectius, 
cercant l’optimització dels mateixos a preus més assequibles que els del mercat. 

Disposem d’una web: www.eurogestio.com, on presentem els serveis i els productes que oferim, a 
través de la qual pots demanar informació i pressupost de les assegurances que desitgis (llar, auto-
mòbil, negoci, oficina, etc.).

Treballem amb un ampli ventall de companyies, de la màxima solvència, per tal d’aconseguir adaptar 
cada assegurança a la persona que la contracta. Algunes d’elles són: Zurich , Fiatc, Allianz, Previsió 
Mallorquina, Winterthur, Sanitas, Arag, etc. 

La nostra seu està ubicada al carrer Casp, nº 130 de Barcelona, amb sucursal al Maresme, Plaça Josep Tar-
radellas, nº 57 de Vilassar de Mar.

Acord amb la Mútua General de Catalunya
La signatura del conveni de col·laboració, el passat 31 d’octubre, entre la Mútua General 
de Catalunya i el Col·legi de Logopedes de Catalunya permetrà als col·legiats i els seus 
familiars accedir a l’amplia gamma d’assegurances d’assistència sanitària, d’indemnització 
salut, de vida i accidents en condicions especials. Actualment, més de 30 col·legis professionals, 
molts d’ells de l’àmbit de la salut, dipositen la seva confiança en Mútua General de Catalunya. 

Les prestacions i avantatges que ofereix la Mútua en relació a les cobertures de salut 
són, entre altres: 

• Hospitalitzacions mèdiques, quirúrgiques i a la UCI il·limitades
• Totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques
• Odontologia conservadora i periodontal
• Tot tipus de pròtesis
• Lliure elecció de ginecòleg i pediatra
• Psicoteràpia
• Acupuntura, homeopatia i medicina natural (prestada per metges col·legiats)
• Radioteràpia i quimioteràpia oncològiques, cobrint tota la medicació anticancerosa (quimioteràpics 

convencionals, anticossos monoclonals...) i els antiemètics i protectors gàstrics 
• Serveis a domicili posthospitalització

La Mútua té la seva seu a Barcelona, al carrer Tuset, 5-11, i delegacions i oficines a tot Catalunya i Balears.

Acord amb Belowactions
BELOWACTIONS es una CONSULTORA DE MARKETING ORIENTADA A FACILITAR SOLUCIONS A MIDA 
PER A PETITES EMPRESES. L’ampli bagatge professional del seu equip de consultors i la seva cartera 
de clients els avalen. Entre altres serveis, ofereixen l’estudi per el naixement de noves empreses o 
productes, dissenyant un pla estratègic i operatiu de marketing, de comunicació o comercial, adaptat 
al pressupost de cada empresa.

BELOWACTIONS vol donar el suport i l’empenta necessaris per a tots aquells empresaris emprenedors. 
BELOWACTIONS ENS OFEREIX UN MARKETING ACCESSIBLE. Per a més informació podeu visitar la seva 
website www.belowactions.com



Vocalia d’Educació
Iniciem un nou curs acadèmic i com cada any des del CLC les comissions de treball de les diferents 
vocalies comencem a pensar quins projectes volem dur a terme. Des de la comissió d’educació aquest 
any volem continuar amb la realització dels fòrums dedicats a la logopèdia en el món educatiu, enguany 
serà el tercer. Recordem que els venim fent en anys alternatius.

Per poder triar quin serà el tema d’aquest any us animem a que col·laboreu amb la comissió, i que us 
hi apunteu, tot i que com ja sabeu aquestes col·laboracions no són remunerades, si que a canvi tindreu 
l’opció d’assistir gratuïtament a un dels cursos de FC que organitza el CLC. Els interessats en col·laborar 
amb la vocalia i formar part de la Comissió, truqueu a la M. Mar Arriaga o a la secretaria del CLC.

Vocalia de Girona
El passat 20 de setembre va tenir lloc, a la Garrotxa,  
la trobada de logopedes de Girona.

Vam parlar i acordar algunes coses dels cursos de 
formació continuada que es desenvoluparan a 
Girona. Pròximament s’informarà. Aquests són:
• Reeducació i treball corporal
• Noves tecnologies aplicades a la logopèdia

També es van exposar algunes ofertes de treball 
de la nostra província; aquestes es poden veure 
a la borsa de treball del Col·legi de Logopedes de 
Catalunya.

Un altre punt a destacar és que vam acordar 
comunicar-nos habitualment a partir del correu 
electrònic, telèfons… i així intercanviar idees, pro-
postes, inquietuds…

Cal dir que la Mercè Sala, que havia de parlar 
sobre EFECTES DE LA QUALITAT DEL MOVIMENT 
I LA POSTURA SOBRE LA PRODUCCIÓ DE LA VEU, 
per qüestions personals d’última hora no va poder 
acudir a la trobada; però tot i això la reunió es va 
valorar positivament per les diferents assistents, 
perquè vam aprofitar per organitzar el funciona-
ment del grup gironí.

Esperem que en la pròxima convocatòria siguem 
més logopedes i així encara sigui molt més enri-
quidora per a tots!

Companys, la vocalia estarà activa si tots 
hi participem, si cadascú aporta el seu an-
hel professional.

Ho podem fer comunicant-nos via mail o 
per telèfon, ho podem fer trobant-nos en 
xerrades o en cursos, però sobretot la voca-
lia tindrà “vida” si hi som tots els que som.

Vocalia de Tarragona
Des de la Vocalia de Tarragona es continua col-
laborant amb una guia cultural que surt a la 
ciutat de Reus. En l’espai de “Salut” van sortint 
petits articles relacionats amb la logopèdia amb 
un llenguatge molt planer per fer-ne difusió a tota 
la població.
 
Volem agrair especialment als col·legiats que ja 
han fet la seva aportació: Sergi Xirinacs, Xavier 
Gonzalez, Íngrid Fontanals, Elisabeth Dulcet i 
Diana Grandi. Aquest espai està obert a tots els 
col·legiats que hi vulguin col·laborar escrivint els 
seus articles, us podeu posar en contacte amb 
Olga Rion. 
 
El passat 20 d’octubre ens vam reunir els col·legiats 
de Tarragona. En aquesta ocasió vam comptar 
amb la col·laboració de Manuela Sepulcre i Xavier 
González que ens van parlar sobre “Abordaje de 
la Disfagia Neurógena en la Educación Especial. 
Planteamiento, intervención y alternativas”. 

A l’Escola d’Educació Especial La Muntanyeta 
atenen nens amb paràlisis cerebral, en Xavi i la 
Manuela ens van explicar com atenen els pro-
blemes de disfàgia que pateixen aquests nens. 
Va ser una comunicació realment interessant i 
participativa, vam poder compartir experiències 
que tenen altres companys logopedes als seus 
centres.
 
Fins ara, totes les trobades les hem fet a Tarragona, 
com a capital de província, en la propera estem 
intentant descentralitzar-la. Ens hem posat en 
contacte amb l’hospital de Dia d’Esclerosi Múltiple 
Mas Sabater de Reus perquè ens parlin sobre l’Es-
clerosi Múltiple i el funcionament del seu centre. 
Si algun col·legiat vol organitzar alguna trobada al 
seu poble poseu-vos en contacte amb Olga Rion i 
en podem parlar.



Vocalia de Lleida
Els dies 24 i 25 de novembre es realitzarà el curs TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
(TIC) A TRAVÉS DE LA LOGOPÈDIA a càrrec de José Martínez Ledesma, logopeda, especialista en Veu, 
Teràpia Miofuncional i en recursos tecnològics de la informació i comunicació (TIC).  El lloc serà el centre 
New School II, c/ Talladell, 7-9 de Tàrrega (Lleida).

Aprofitant l’avinentesa realitzarem la trobada de col·legiats en el mateix centre a les 9:30h. En aquesta 
ocasió comptarem amb la col·laboració de l’empresa Rehasoft, la qual ens farà una demostració de 
programes informàtics útils en el treball amb persones amb dislèxia, dificultats de lectoescriptura i altres 
dificultats.

Esperem, doncs, comptar amb la vostra participació en aquest cap de setmana dedicat a les noves 
tecnologies aplicades a la logopèdia. 

Vocalia de benestar i família
Després de vuit anys com a secretària de la Junta 
del CLC, he passat a encarregar-me de la Vocalia de 
Benestar i Família i “m’estreno” amb aquest escrit 
de presentació.

El primer que vull fer és agrair-vos a tots el suport 
que m’heu donat durant aquests anys en què he es-
tat secretària de Junta. Sincerament, GRÀCIES!!!
És precisament el vostre suport el que va fer que 
em convencessin per presentar-me per vocal de 
Benestar i Família (a partir d’ara BIF) a les passades 
eleccions del CLC. No cal dir que, un cop guanyades 
les eleccions, compto amb tots per tirar endavant 
aquesta vocalia!

La segona idea que us vull exposar és que la vocalia 
l’“hereto” sense persones que integrin la comissió. 
Aquest fet es deu a les persones que la integraven, 
per motius personals i laborals, no poden continuar 
col·laborant-hi aquest any. Cal recordar la bona 
feina feta per elles i, des d’aquí, saludar i agrair-los 
el treball realitzat tot aquest temps. 

Aquesta vocalia va néixer amb el propòsit d’encar-
regar-se de tractar tots els temes logopèdics que 
tenien a veure amb el departament de Benestar 
Social de la Generalitat de Catalunya o millor dit, 
per intentar desvetllar en aquest departament de 
l’administració l’interès per la logopèdia i pels 
logopedes. També des del CLC es pretenia copsar 
l’estat de la nostra professió en aquest àmbit.
 
Tant és així que, quan aquest departament va can-
viar de nom, des de la Junta es va proposar canviar 
el nom a la vocalia, i així va passar d’anomenar-se 
Vocalia de Benestar Social (aquells que sou col-
legiats antics ho recordareu) a anomenar-se Vocalia 

de Benestar i Família. El cert és que el nom nou ens 
va agradar més (vam trobar encertat incloure-hi el 
terme família).

Actualment, sabeu que en aquest departament li 
han tornat a canviar el nom i ara es diu: Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania. Bé, des de la 
Junta del CLC hem acordat NO canviar el nom a 
la nostra vocalia. Les raons són variades. Potser la 
més senzilla és que ens agrada més l’ anterior, la 
més pràctica, perquè així ens estalviem haver de 
canviar un munt de papers, la més poètica és que 
les paraules benestar i família tenen, per a nosaltres, 
més càrrega emocional que les noves, etc. Total, 
que la Vocalia necessita gent animada per posar en 
funcionament projectes, xerrades i, en definitiva, 
idees per cobrir un sector de la nostra professió 
que comença a anar en augment!

Cal fer una menció especial al CLAP (grup de 
logopedes que treballen en l’atenció primerenca) 
que conjuntament amb la Vocalia de Barcelona es 
va formar per anar treballant les necessitats dels 
logopedes que treballen en la franja d’edat de zero 
a sis anys. De ben segur que teniu notícies de l’èxit 
d’aquestes trobades i dels seus projectes, i si no 
les teniu us recomano que vingueu a conèixer-los. 
Aprofito, doncs, per anunciar als membres del CLAP 
i a tothom que hi estigui interessat que la propera 
trobada està prevista per al divendres 30 de 
novembre a les 10 h del matí, a la seu del 
CLC. Hi farem un esmorzar de feina!

Si us plau, si treballeu en l’àmbit de BIF, si esteu 
interessats en fer-ho o si voleu més informació, 
dirigiu-vos per escrit al correu del CLC, a l’atenció 
de la Vocalia BIF o al meu nom: Elisabeth. També 
podeu trobar-me al telèfon del CLC, la majoria 
de dimarts i divendres. Una vegada més gràcies 
i endavant!



XXVI CONGRESO 
INTERNACIONAL AELFA
La Laguna – 9, 10 y 11 de julio de 2008

Información e inscripciones:

Magna Congresos, S.L.
Carretera General Santa Cruz-La Laguna, nº 293

Edf. Cristina, 2º A – 38320 La Cuesta,
La Laguna – Santa Cruz de Tenerife

Tel.: 922 656 262 – Fax: 922 670 188
e-mail: info@magnacongresos.com

CENTRE DE LOGOPÈDIA 
A LLEIDA

Necessita LOGOPEDA
Es requereix: • Titulació de Logopeda  

• Experiència en Logopèdia Escolar, teràpia 
miofuncional i/o disfonies • Disponibilitat 

horària. • Informàtica a nivell d’usuari
S’ofereix: • Incorporació immediata • 

Remuneració segons vàlua. • Flexibilitat horària.

Interessats enviar Currículum Vitae a: 
crel@crel.es

A Audicioisalut fem una teràpia auditiva basada en els coneixements de 
PSICOACÚSTICA I FISIOLOGIA DE L’AUDICIÓ, i les seves relacions amb altres 

funcions COGNITIVES, EMOCIONALS i CONDUCTUALS.
No parlem de sordesa, sinó de qualitat en la 

PERCEPCIÓ i PROCESSAMENT de la INFORMACIÓ AUDITIVA.

TRACTEM PERSONES AMB:
• Retard  escolar • Problemes de llenguatge i parla • Dislèxia • Autisme 

• Problemes d’aprenentatge i memòria • Dèficit d’atenció i/o Hiperactivitat
• Trastorns Generalitzats del Desenvolupament

• Trastorns de l’estat d’ànim (depressió, ansietat. . . )

Centres a Barcelona i Girona - Contacte: 93 301 69 00 / 678 693 936
www.auditiva.net • girona@audicioisalut.com

FIAPAS 
Las personas sordas acceden a la telefonía móvil 
La Confederación Española de Familias de Personas Sordas-FIAPAS, como parte del Acuerdo de Colaboración que 
mantiene con Vodafone, promueve el uso de bucles magnéticos para que los usuarios de audífonos y/o implante 
coclear puedan hablar por teléfono móvil sin interferencias.

El bucle magnético optimiza la calidad de audición de las personas con discapacidad auditiva que utilizan audífono o 
implante coclear provistos de bobina inductiva. Transforma el sonido en ondas magnéticas que capta la prótesis auditiva, 
solucionando así los problemas de inteligibilidad, de manera que las personas con discapacidad auditiva pueden mantener 
una conversación oral a través de teléfono móvil sin interferencias y no limitarse a la comunicación a través de sms.

La relación entre FIAPAS y Vodafone se centra en el objetivo de este acuerdo, sin que exista ningún tipo de relación 
comercial ni de contraprestación económica entre ambas. 

E-mail: fiapas@fiapas.es. Tfno.: 91.576.51.49

INFORMACIÓ EXTERNA



Notes al nou estatut del treballador autònom, 
llei 20/2007, de l’11 de juliol
Rosa M. Esqué. Assessoria del CLC

Amb l’entrada en vigor d’aquesta nova Llei s’estableixen els principals aspectes del treballador autònom, 
els seus drets, les obligacions i el nivell de protecció social.

Es defineix de forma genèrica el treballador autònom i s’hi especifica la figura del treballador autònom 
econòmicament dependent. Aquesta denominació engloba aquells que desenvolupen la seva activitat 
amb quasi exclusiva dependència de l’empresari que els contracta, i del qual li provenen almenys el 75 
per cent dels ingressos totals com a treballador.

Es regula en especial la situació del treballador autònom dependent, el qual haurà de formalitzar la 
relació per escrit i gaudirà del dret a 18 dies retribuïts de vacances i a una indemnització per danys i 
perjudicis en cas d’incompliment del contracte establert entre ambdues parts.

Segons l’estatut, a partir de l’1 de gener de 2008, es farà obligatori que tots els treballadors per 
compte propi s’acullin a la cobertura d’incapacitat temporal. 

Així també es farà obligatori que els treballadors autònoms econòmicament dependents s’acullin a 
la cobertura d’incapacitat temporal (IT) i dels accidents de treball i malalties professionals (MP) de la 
Seguretat Social.

Per altra banda, també s’incrementen les reduccions a la quota de la Seguretat Social dels joves fins 
a 30 anys (dones fins als 35) que comencin la seva activitat com a autònoms. Aquesta reducció s’incre-
menta fins al 30% de la quota resultant d’aplicar sobre la base mínima durant els 15 primers mesos, 
en lloc dels 12 primers. De la mateixa manera també s’incrementen les bonificacions fins als 15 mesos 
següents a la finalització del període de reducció.

Segons informació donada pels organismes de la Tresoreria, encara no està establerta de forma clara 
aquest procediment d’acolliment a les cobertures d’IT i MP, però molt possiblement el tràmit es podrà 
realitzar a través de les mútues escollides.

Assegurança de responsabilitat civil
Nota d’interès per als col·legiats exercents
Comuniquem als Col·legiats Exercents que amb efecte des de l’1 de juny de 2007 el CLC ha subscrit una 
nova Pòlissa d’Assegurança de Responsabilitat Civil Professional amb l’empresa W.R. BERKLEY ESPAÑA. 

Aquesta pòlissa cobreix la Responsabilitat Civil que pugui derivar-se directament com a conseqüència 
dels danys i perjudicis causats involuntàriament a clients degut a fets derivats de la nostra activitat com 
a Logopedes.

Les condicions són molt més avantatjoses que les del Contracte que el Col·legi tenia signat anteriorment:
• El límit màxim d’indemnització per incidència és de 300.000 €.
• Estan incloses la defensa dels assegurats i les fiances.
• La pena d’Inhabilitació professional especial per a l’exercici de la professió causada per condemna 

judicial ferma, comporta una indemnització de 1000 € al mes per un màxim de 12 mesos.

Us recordem que la prima que dóna dret a aquests nous avantatges ja 
està inclosa en la quota anual que els Col·legiats abonem, i no comporta 
cap augment en el seu import. 

Els col·legiats no exercents no tenen aquesta cobertura.
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Agenda 
de formació continuada 

del CLC
A BARCELONA

• Seminari sobre “Análisis de la Voz Normal y Patológica. 
Evaluación Subjetiva y Objetiva”
A càrrec de la fonoaudiòloga Ana Rosa Scivetti (Universitat de 
San Luis - Argentina) 
Data: 1/12/07 de 10 a 14 h. 
Lloc: CLC

• Seminari sobre “Disfèmia” 
A càrrec de Javier Sangorrín 
Data: 18 i 19 de gener de 2008 (durada 12 hores) 
Lloc: CLC

A LLEIDA
• Curs: “Noves tecnologies aplicades a la Logopèdia”
A càrrec de José Martínez Ledesma 
Data: 24 i 25 de novembre (durada 12 hores) 
Lloc: Tàrrega (Lleida)

Convocatòria grups de treball per 
l’elaboració de protocols d’avaluació logopèdica
D’acord amb el que es va dir a la 2a Trobada de Logopedes de l’àmbit de la Salut, que va tenir lloc el 
dia 2 de desembre de 2006 a la seu del CLC, és una fita important del Col·legi dur a terme l’elaboració 
de Protocols d’Exploració per diagnòstic. Aquest treball ja ha estat iniciat per la Comissió de Pèrits que ja han 
confeccionat uns protocols d’exploració per patologia, els quals seran el punt de partida per continuar 
el treball i elaborar uns protocols definitius per a la seva “estandardització”.

Us convoquem a tothom que hi estigui interessat a una reunió el dia 16 de gener de 2008 a les 16:30h, a la 
seu del CLC,  per crear grups de treball per patologies. 
Aquest grups seran: 1- Alteracions i dèficits auditius 2- Retards d’adquisició i trastorns específics del llenguatge 
3- Dificultats d’adquisició, retards i trastorns de lectoescriptura 4- Afàsies 5- Alèxia, agrafia, agnòsies i 
apràxies 6- Trastorns de l’atenció, memòria i funcions executives 7- Anàrtria i disàrtria 8- Dislàlies i dis-
glòssies 9- Trastorns de la veu 10- Trastorns del ritme i la fluència 11- Disfuncions orofacials 12- Disfàgia

Us preguem que abans truqueu al CLC Tel. 93 487 83 93 i digueu en quin dels grups esteu interessats en treballar.

Esperem comptar amb la vostra col·laboració, doncs és una fita important del CLC, però és en benefici 
de la nostra professió.

Us esperem! 16 de gener de 2008 16.30 h al CLC


