
...I ja s’acaba el 2010!

Any rere any, i sembla ser que cada vegada el temps passa 
més ràpid, ens trobem de cop i volta preparant l’arbre, els 
regals i pensant en les vacances de Nadal!

I és que el temps passa molt ràpid, sobretot si has tingut 
tantes coses a fer... Normalment, a aquestes alçades de l’any 
fem una mica de balanç del que hem fet, del que ens queda 
per fer, i del que ens agradaria aconseguir el proper any... I 
així, cada any, la roda continua girant...   

És necessari parar una mica, descansar, gaudir de les 
festes, de la família, dels amics i fer moltes coses que 
normalment no podem fer per les presses de cada dia. Però 
també és necessari  prendre més força, per afrontar el nou 
període amb energia renovada... Perquè per a l’any vinent 
tenim molts projectes engrescadors en marxa: al gener 
començarem amb la presentació dels Protocols d’Avaluació 
per patologies, al març tornarem a celebrar el dia català i 
europeu de la logopèdia, a l’abril tindrem les 6es Jornades 
de Logopèdia i Odontologia dins del Fòrum Dental del 
Mediterrani (esteu preparant els pòsters?), i al juliol farem 
el 3r Congrés del CLC, amb la participació de reconeguts 
professionals de diferents països (a la propera Revista i al 
web ja veureu el programa!).

Com podeu veure, serà un any carregat d’activitats “de 
pes”... Hem de preparar-nos per poder participar “en forma” 
de totes elles!

BONes vACANCes De NADAL I FeLIç ANy NOu!
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El talp
Em faig fonedís
ficat al fons del forat
fosc, farcit de ferum,
fent fora el fred
i filant fantasies
a la falda de Morfeu,
fins que a fora fosqueja...
Faig el cor fort i enfilo,
frisós, forat enfora.
Fito la fosca, flairo finament,
i finalment,
fujo furtivament,
fent poca fressa,
i em fonc amb la floresta.

L’esquirol
Qui no és feliç és perquè no vol,
i això ho diu un, que es diu Oriol,
que salta per les branques
de sol a sol,
que mai s’arrossega
com un cargol,
que no surt de nit
com el mussol
i que canta la vida
sense faristol.
Tant si vas en colla com si vas sol,
el millor del mon és ser esquirol.

El gos
Les gallines, co-co-còc,
els ànecs, quac-quac,
beee fan les ovelles,
i muu els vedels del costat,
els porcs xisclen i grunyen
i renillen els cavalls.
Faig bub-bub,
per posar ordre
però aquí ningú em fa cas.
Em ficaré dins la caseta,
que ja tinc mal de cap.

El garrí
La truja, llufes,
el berro, trons,
i els garrins... pobrissons.

El gripau
El cel ha perdut el blau
i ja fa estona que cau
una pluja fina i suau
quan el senyor gripau
surt lentament del cau
per la pendent suau
fins al camí, prop d’on rau,
i es queda com un babau
sentint l’aigua que cau.
Aneu en compte, si us plau,
de no aixafar el gripau!

El gat
Si algú és imprescindible,
a pagès, aquest és el gat,
que fa sempre el que li sembla
i és l’únic que no està lligat

Tant si és a prop de la bassa
com si corre pels teulats,
sempre preparat per la caça
i els ratolins, ben espantats.

La Valentina
Un nou món vaig descobrir
quan vaig deixar la ciutat
per a conèixer en Fermí,
que m’havia convidat.

En arribar a Casablanca
tot era nou i fascinant,
i si voleu que us sigui franca,
em va sorprendre bastant.

Tots els animals de la masia
em van acollir alegrement
i els pagesos, dia a dia,
es veia que eren bona gent.

Un any d’aventures i contes
he passat amb en Fermí,
no cal donar-hi més voltes,
que jo, em quedo aquí.

La vaca
Un prat verd infinit
on pasturar dia i nit,
amb arbredes escampades
per jeure si estem cansades,
amb l’aigua clara d’un rierol
per refrescar-nos si fa sol,
sense tanques ni bardisses,
és el que volem per ser felices.

En Tano
No entenc res del que em passa,
tinc els sentiments ben alterats,
corro tot el dia pels teulats,
desesperat, per veure com passa.

Quan la veig, la meva ànima es regenera
i escapa de la buida carcassa mortal,
que queda abandonada i trista, oh 
destí fatal,
per no poder anar-li al darrera.

Quan no hi és, podria imaginar el seu 
vol elegant,
somiar el seu gest, taralejar la seva veu,
però com que ella vola i j vaig a peu,
em mortifico i pateixo de forma 
constant.

Com a penyora deixava el mar, el poeta,
i jo el cel i la terra li donaria,
per tenir-la a prop de nit i de dia,
l’objecte del meu delit: La Violeta.

En Fermí
No em vingueu amb floritures
que la poesia no és per a mi.
Abans me’n vaig a fora
a jugar amb els amics
fins que arribi l’hora
de sopar i anar a dormir.
El que m’agrada és viure aventures
que la poesia no és per a mi.

La FESTA del 12è ANIVERSARI del CLC va ser una celebració 
especial, entranyable, divertida i molt enriquidora. 
Els que no vau venir us vàreu perdre una oportunitat 
única, una experiència que no té preu. Per això, hem 
pensat portar-vos un petit tast a domicili i proposar-vos 
una activitat engrescadora, alhora que gaudireu, EN 
EXCLUSIVA, d’uns poemes que són tot un plaer sonor 
(proveu a llegir-los en veu alta!).

Gràcies a Scaramuix, autor i dibuixant de la col·lecció de 
contes Mascasablanca, us fem arribar aquesta proposta 
de la mà de les seves paraules: 
 
“Estic preparant el proper conte i se m’ha ocorregut 
una cosa....m’explico: en el proper conte, dedicat al mes 
d’abril i que porta per títol “Sant Jordi,  contes i flors”, 
els ratolins organitzen uns jocs florals a la granja. Això 
vol dir que podrem llegir els poemes que han escrit 
diferents animals. He pensat que això, als logopedes 

us pot fer gràcia, ja que la poesia no és més que donar 
un parell de voltes més al llenguatge, treure-li punta a 
l’expressió oral i escrita.

El que proposo és llegir els poemes dels diversos parti-
cipants dels joc florals durant la presentació del dia 10 
i que  vosaltres voteu quin és el guanyador... d’aquesta 
manera participareu en la trama, ja que el resultat de 
la votació determinarà el final del conte. Amb totes les 
votacions veurem quin poema és el guanyador i podrem 
dir que els jurats hauran estat els lectors..”

Aquí teniu els poemes escrits i només caldrà que voteu!
Per votar només cal enviar el nom de l’animal que ha 
escrit el poema a: info@clc.cat i entrareu en el sorteig 
de 2 exemplars del llibre.
S’informarà al guanyador per correu electrònic i al 
web del CLC. 
Data límit per enviar votacions: 17 de desembre 2010

Llegir i votar

 2 - Full informatiu del CLC (n.56 - desembre 2010)



 3 - Full informatiu del CLC (n.56 - desembre 2010)

Agenda de Formació Continuada del ClC
DESEMBRE 2010
Curs: Detecció, diagnòstic i tractament de les disfuncions orofacials 
– nivell 1 (14a edició) 
A càrrec de: Diana Grandi, amb la participació d’Yvette Ventosa
Dates: 11, 17 i 18 de desembre de 2010 Horari: divendres 17 de 10 a 14 h i de 15 a 18 h; dissabtes 11 
i 18 de 10 a 14 h i de 15.30 a 18 h Durada: 20 hores Lloc: CLC

aBRil 2011
6es Jornades de logopèdia i Odontologia
“Avenços en l’abordatge interdisciplinari de les disfuncions orofacials”
8 d’abril de 2011 - Palau de Congressos de Montjuïc – Barcelona

juliol 2011
3r Congrés del Col·legi de logopedes de Catalunya
7 i 8 de juliol de 2011 – Casa de Convalescència - Barcelona
Bloc 1: Avaluació i intervenció en TEL
Bloc 2: Alteracions neurològiques que cursen amb dificultats del llenguatge  

 i de l’alimentació

Acords Assamblea 2010
Benvolgut  col·legiat,
Et recordem que l’acta de la darrera assemblea està a la teva disposició. Aquests són els 
acords que es van aprovar a l’assemblea del 10 de març d’enguany:

• S’acorda autoritzar al Col·legi a negociar i comprar el local sempre i quan la 
quota mensual de la hipoteca a pagar no superi l’actual quota de lloguer.

• Queda aprovat el pressupost per unanimitat, 15 vots a favor, 0 abstencions, 0 
vots en contra.

• S’acorda gravar les sessions de les assemblees.

horari del CLC de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h i de 15 a19 h

Blanch Anglada, Mònica - Olot
Bonilla Noé, Eugeni - Vilassar de Mar
Buñuales Rodríguez, Inmaculada - Barcelona
Carrillo Morales, Ana M. - Vacarisses
Fernández Villanueva, Raquel - Santiago de Compostela
Ferran Teixidó, Meritxell - l’Espluga de Francolí
Lostes Meler, Esther - Alpicat
Martínez Calero, Francisco Borja - S. Vicenç de Caste
Martínez Fernández, Nuria - Sant Andreu de Llav

Martínez Tàrraga, Mònica - Barcelona
Morales Aguilera, Mònica - Barcelona
Prades Escoté, Esther - Barcelona
Rodríguez Domínguez, Elisabet - Mataró
Rodríguez Román, Beatriz Barcelona
Romera Molins, Sergi - Sant Fruitós del Bag
Sánchez Borrego, Rebeca - Mataró
Sánchez Torres, Míriam - El Vendrell
Sàrria Zahonero, Núria - Sitges

Nous col·legiats del 1 d’octubre al 30 de novembre de 2010

Ureta Borrell, Ariadna - Vilafranca del Penedes
Vila Mitjà, Laura - Barcelona

Benvinguts al CLC!

us informem que el llistat sencer 
(col·legiats exercents, col·legiats no 

exercents i baixes col·legials) està publicat 
a la nostra pàgina web: www.clc.cat
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PRESIDENTA DEL COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA
Benvolguda,
D’acord amb la reunió que vam tenir al Departament d’Educació el proppassat 25 de juliol, i per tal de donar coneixe-
ment als vostres associats i associades de les possibilitats d’accés de diplomats en logopèdia a places itinerants de 
suport i seguiment de l’alumnat amb discapacitat auditiva o trastorns greus de llenguatge i comunicació dels CREDA, 
us faig avinents els punts següents:

1. Caldria un canvi en el marc normatiu actual (Decret 255/1994, de Serveis Educatius) per a la contractació ordinària 
de logopedes en els CREDA, ja que aquestes normes preveuen que siguin mestres del cos de primària amb una 
titulació d’audició i llenguatge. El nou marc de la Llei d’Educació de Catalunya possibilitarà una nova regulació dels 
serveis educatius i farà factible una revisió de la norma. També caldrà tenir en compte la implementació de les noves 
carreres universitàries amb les titulacions de graus, en aplicació dels acords de Bolonya, que es posaran en marxa el 
curs 2009-2010, amb una primera generació de nous graduats el curs 2013-2014.

2. El Departament d’Educació, a través de la Direcció General d’Innovació, treballa a mig termini amb els criteris següents:
a) Assegurar l’atenció de l’alumnat amb discapacitat auditiva o amb greus trastorns de llenguatge i comunicació, 

en un marc inclusiu i, per tant, prioritzant l’atenció des del propi espai escolar. En cas que calgués, es preveuria 
el suport excepcional d’especialistes externs al centre.

b) Els serveis educatius específics, com els CREDA, a més d’assegurar l’atenció directa a l’alumnat que per les 
seves necessitats específiques necessitin un suport especialitzat, caldrà que orientin també el seu assessorament 
i suport a capacitar el centre i el professorat per a un tractament efectiu i inclusiu de l’alumnat.

c) Caldrà, per tant, que els professionals itinerants dels CREDA tinguin també unes competències professionals que 
facin compatible un coneixement específic com a logopedes amb un coneixement aprofundit del sistema educatiu i 
del marc escolar. Actualment els mestres que tenen la doble diplomatura reuneixen en la seva formació inicial aquest 
doble coneixement; però caldrà preveure com es concreta aquest aspecte en el nou escenari universitari.

d) El Departament d’Educació es compromet en aquest període de canvi a contrastar les seves necessitats i les 
seves propostes amb les universitats. Igualment, a mantenir un diàleg constructiu amb el Col·legi de Logopedes 
de Catalunya i amb l’Associació Catalana de Professionals dels CREDA.

3. Tanmateix, com sabeu, el curs 2007-2008 hi ha hagut places de logopedes itinerants o substitucions de professio-
nals dels CREDA que no s’han pogut cobrir amb mestres i diplomats en logopèdia. Entenem que aquesta situació és 
greu per la manca d’atenció a alumnes concrets. Per això, malgrat la limitació normativa, el Departament es pot veure 
obligat a prendre mesures excepcionals per atendre l’alumnat amb discapacitat auditiva o amb greus trastorns de 
llenguatge i comunicació. Aquesta voluntat, que és compartida per vosaltres, es va fer avinent tant per part de Jesús 
Viñas, coordinador dels Serveis Educatius, en les jornades del Col·legi de Logopedes de Catalunya (7.5.08), com per 
mi mateix, en les IV Jornades d’INTERCREDA (30.5.08).

4. Les places no fixes s’adjudicarien d’acord amb aquests criteris de prioritat:
• Ordinàriament:

a) Mestres que han estat en comissió de serveis als CREDA els cursos anteriors.
b) Mestres amb diplomatura de logopèdia, d’acord amb la llista d’interins/es i substituts/es.

• Excepcionalment, si quedessin vacants el mes de setembre o durant el curs:
c) Diplomats en logopèdia que tenen reconeixement per una titulació de llicenciatura en alguna especialitat de 
secundària (prioritàriament amb reconeixement com a professorat de Psicologia i Pedagogia).
d) Diplomats en logopèdia amb experiència educativa en centres docents (concertats).
e) Diplomats en logopèdia.

5. Actualment no estem en disposició d’assegurar si la situació del curs passat de manca de mestres amb diplomatura 
de logopèdia o titulació d’audició i llenguatge es repetirà, tot i que estem treballant perquè, si és el cas, la resposta 
excepcional estigui a punt i es pugui posar en marxa de forma urgent i efectiva. Procurarem de tenir-vos-en informats 
en tot moment perquè pugueu, alhora, informar-ne els vostres associats.

Espero i desitjo que aquesta carta serveixi per aclarir la situació actual i la del futur immediat. I alhora us agraeixo la vostra 
predisposició a mantenir un to de diàleg perfectament compatible amb l’exigència de la defensa dels vostres associats.
Rebeu un salutació molt cordial.

Joan Badia i Pujol, Director general d’Innovació
Barcelona, 30 de juliol de 2008

Vocalia d’Educació
Arrel d’algunes consultes de col·legiats demanant què s’ha de fer per treballar com a logopeda al 
Departament d’Educació, us recordem que cada curs escolar el departament confecciona una llista única 
de persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics.

Normalment hi ha dues convocatòries d’incorporació cada any, una cap al mes de febrer i l’altre al mes de 
juny. S’ha d’omplir una sol·licitud d’incorporació a les llistes, que es pot fer dirigint-se als serveis territorials 
de la zona. En aquests moments el Departament té 10 serveis territorials distribuïts per tota Catalunya. Les 
adreces les podeu trobar a: www.gencat.cat

Encara que és del 2008, us tornem a reproduir la carta que en el seu moment vam rebre des del Departament 
d’Educació, on s’explicita que els Diplomats en Logopèdia poden presentar-se a aquestes convocatòries.
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Presentació del PROTOCOL D’AVALUACIÓ 
DE DISFUNCIONS OROFACIALS del CLC 
a càrrec de les seves autores: Laura Carasusán, Graciela Donato i Yvette Ventosa.
Dissabte 29 de gener de 2011 a les 10 h, a la seu del Col·legi
No t’ho perdis! La teva presència és important! T’hi esperem! 

Vocalia de Tarragona
El passat 16 d’octubre vam poder assistir a una visita guiada organitzada per l’Obra 
Social Fundació la Caixa: Hi havia una vegada... la parla!

L’exposició estava dividida en tres blocs: 
1- La comunicació: on ens van explicar els diferents tipus de comunicació en els animals 

i quins canals utilitzen (visual, acústic, químic, sísmic, tàctil o elèctric). 

2- Origen de la parla: vam poder veure reproduccions de l’australopithecus, de l’homo 
heidelbergensis que es considera la primera espècie capacitada anatòmicament per 
parlar i dels Neandertals. També vam veure els cervells, ossos hioides i ossos de les 
orelles d’aquests homos. 

3- El llenguatge: vam poder veure diferents tipus de llenguatge: braille, llenguatge de 
signes, morse, la diversitat lingüística i el perill d’extinció de les llengües. Es considera 
que de les 7.000 llengües que actualment es parlen al món, gairebé el 50% estan 
en perill de desaparició: cada quinze dies desapareix una llengua al món.

Una exposició molt interessant i interactiva de la qual vam gaudir tots els assistents. 

Davant la crisis, busquem solucions per a tú.
El Banc de Sabadell et subvenciona amb 60€ la teva 
formació en el CLC.

Per beneficiar-te d’aquesta promoció, només cal que ets facis client de Banc 
Sabadell, obrint un BS Compte Professional, Compte Expansió de col·lectiu 
o un BS Negoci col·lectius i domiciliar les quotes del CLC.
Una vegada fet això ja pots apuntar-te a qualsevol curs del CLC i gaudir del 
descompte.

Promoció exclusiva  per a nous clients de Banc Sabadell.

“ EL BANC T’AJUDA EN LA TEVA FORMACIÓ CONTINUADA “
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El passat 6 de novembre va entrar en vigor la llei 
32/2010 de protecció als treballadors autònoms per 
cessament d’activitat segons la qual per primera ve-
gada els autònoms podran percebre una prestació 
en concepte d’atur durant una durada màxima de dotze 
mensualitats. 

Aquesta prestació estarà subjecta a la cotització per 
contingències professionals (accidents de treball i malalties 
professionals) i la cotització mínima que s’haurà de tenir 
per poder-la percebre és de dotze mesos continuats i im-
mediatament anteriors a la sol·licitud de la prestació. 

Atenent aquest criteri s’ha obert un període transitori de 
tres mesos a comptar des del dia 6 de novembre per 
aquells autònoms que no estiguin cotitzant per contin-
gències professionals i que vulguin acollir-se. Les tarifes 
de cotització per contingències professionals variaran 
en funció del tipus d’activitat.

La cotització per prestació d’atur serà d’un 2,20% , el 
que suposarà en quota aproximadament uns 20 euros 
al mes en cas de quota mínima.

S’haurà de tenir en compte que en aquest cas el treba-
llador no haurà generat el dret a demanar la prestació 
fins a finals de 2011 on ja disposarà dels 12 mesos de 
cotització acumulats. 

Passat aquest termini transitori de 3 mesos el període 
ordinari per acollir-se a la cotització de contingències 
professionals s’estableix cada any entre els mesos de 
gener i setembre amb efectes a partir de l’exercici se-
güent al de sol·licitud.

En el cas dels treballadors econòmicament dependents 
i aquells que cotitzen per activitats de risc la llei obliga 
a cotitzar per la prestació d’atur.

Entre els requisits exigits per la normativa s’estableix 
que el treballador autònom haurà de trobar-se en 
situació legal de cessament d’activitat, és a dir, hauran 
d’acreditar alguna de les causes establertes a l’article 
5 per poder tenir dret a la prestació:

1. Se encontrarán en situación legal de cese de actividad 
todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en 
el ejercicio de su actividad por alguna de las causas 
siguientes:

a. Por la concurrencia de motivos económicos, téc-
nicos, productivos u organizativos determinantes de 
la inviabilidad de proseguir la actividad económica 
o profesional. En caso de establecimiento abierto 
al público, se exigirá el cierre del mismo durante la 
percepción de la prestación.
En todo caso, se entenderá que existen estos mo-
tivos cuando concurra alguna de las situaciones 
siguientes:

1. Unas pérdidas derivadas del ejercicio de su 
actividad, en un año completo, superiores al 
30% de los ingresos, o superiores al 20% en dos 
años consecutivos y completos. En ningún caso 
el primer año de inicio de la actividad computará 
a estos efectos.
2. Unas ejecuciones judiciales tendentes al cobro 

Llei 32/2010, de 5 d’agost, sobre el sistema de protecció 
per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

de deudas reconocidas por los órganos judici-
ales que comporten, al menos, el 40% de los 
ingresos de la actividad del trabajador autónomo 
correspondientes al ejercicio económico inmedi-
atamente anterior.
3. La declaración judicial de concurso que impida 
continuar con la actividad, en los términos de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

b. Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o 
definitivo de la actividad económica o profesional.
c. Por pérdida de la licencia administrativa, siempre 
que la misma constituya un requisito para el ejercicio 
de la actividad económica o profesional y no venga 
motivada por incumplimientos contractuales o por 
la comisión de infracciones, faltas administrativas o 
delitos imputables al autónomo solicitante.
d. La violencia de género determinante del cese tem-
poral o definitivo de la actividad de la trabajadora 
autónoma.
e. Por divorcio o acuerdo de separación matrimoni-
al, mediante la correspondiente resolución judicial, 
en los supuestos en que el autónomo divorciado o 
separado ejerciera funciones de ayuda familiar en 
el negocio de su excónyuge o de la persona de la 
que se ha separado, en función de las cuales estaba 
incluido en el correspondiente régimen de Seguridad 
Social, y que dejan de ejercerse a causa de la ruptura 
o separación matrimoniales.

2. Se encontrarán en situación legal de cese de acti-
vidad los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes que, sin perjuicio de lo previsto en el 
primer apartado de este artículo cesen su actividad por 
extinción del contrato suscrito con el cliente del que 
dependan económicamente. […]

Així mateix, la llei considerarà que no es causa de situa-
ció legal de cessament d’activitat aquells autònoms que 
interrompin voluntàriament la seva activitat i aquells 
autònoms econòmicament dependents que tornin a 
treballar amb el mateix client dins el termini d’un any 
des de l’extinció de la prestació. 

En relació al termini de duració de la contraprestació 
anirà des dels 2 mesos per any treballat fins un màxim 
d’un any per quatre anys de cotització:

 Período  Período de
 de cotización la protección
 Meses  Meses
 De doce a diecisiete 2
 De dieciocho a veintitrés 3
 De veinticuatro a veintinueve 4
 De treinta a treinta y cinco 5
 De treinta y seis a cuarenta y dos 6
 De cuarenta y tres a cuarenta y siete 8
 De cuarenta y ocho en adelante 12

Pel càlcul de la quantia de la prestació s’agafarà el 
promig de les bases reguladores i com a norma general 
s’aplicarà el percentatge del 70%.

Per més informació els remetem al text legal: Llei 32/2010 
de 5 d’agost sobre el sistema de protecció per cessament d’ac-
tivitat dels treballadors autònoms.
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Informació externa

Curs d’actualització professional: 
Darreres aportacions en l’exploració 
audiològica, protetització i intervenció 
logopèdica en infants sords de 0-6 anys
26 i 27 de novembre de 2010
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 
l’Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull)
Informació: http://www.blanquerna.url.edu/web/
interior.aspx?alias=fpcee.cursos-ctualitzacio-
professional&idf=2&id=969 

ViDa iNDEPENDENT: el dret a decidir
jornada del X aniversari del Servei de 
Suport a la Vida independent
Barcelona, 15 de desembre 2010 
Organitza: Fundació Catalana Síndrome de Down
Inscripció: Gratuïta 
Informació: www.fcsd.org

Curso: la audición a través del 
implante coclear
Zaragoza, 17 y 18 de diciembre 2010
Información: colegio@logopedasaragon.com

ii jornada TDaH Catalunya
Títol: TDaH, de la Ciència al dia a dia
Hospital del Mar (Barcelona) el 18 de desembre de 
2010. Informació: www.tdah2010.com
Nova data límit d’inscripció amb la quota reduïda: Diumenge 
12 de desembre.

Festa de la vida / Fiesta de la vida
19 de desembre del 2010. La Festa de la Vida 2010, 
promoguda per l’Associació Fibrolleida i col·laboradors, 
vol ser una trobada per dir un SÍ a la vida.
Matí: de 10.30 a 14 h al Pavelló de La Bordeta (Lleida)
Informació: http://lacarrera-arre.blogspot.com/

Presentació del “Protocolo de 
Exploración interdisciplinaria orofacial 
de niños y adolescentes”
Data: 13 de gener de 2011, 20.30 h. Lloc: Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 
Balears. c/ Major de Can Caralleu, 1-7 (Barcelona)

Viii jornada internacional anne Fundació
Títol: Treballant amb pares
Barcelona, 11-12 de febrer 2011. Dirigit a 
professionals de la salut i l’educació de l’infant i la 
família - Inscripció: www.annefundacio.org
secretaria@annefundacio.org / Tel. 93 2056611

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Bruc 72-74, 5a planta • 08009 Barcelona  Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat

DefuncióLamentem molt profundament la pèrdua de la col·legiada 2451, na Raquel Vílchez Capilla i 
acompanyem la seva família en aquests moments de dolor.
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La Fundació ASTRID-21 fa més de 20 anys que acompanya 
persones amb Síndrome de Down i altres discapacitats 
intel·lectuals en totes les etapes de la seva vida.
Les necessitats d’aquest col·lectiu han anat canviant al llarg dels anys, fruit de la seva integració a la societat, 
adoptant un paper actiu dins ella. Per aquest motiu se’ns obren reptes i projectes nous que alhora ens 
creen noves necessitats (una llar residència, el pis amic,..) per cobrir part de la seva etapa com a adults. 
Per tal de donar a conèixer els nostres projectes i de recaptar diners per poder-los dur a terme us esperem 
a la 1a DIADA ASTRID-21, el proper dia 11 DE DESEMBRE A GIRONA.

Aquesta, constarà de tres actes que es realitzaran al llarg del dia:
• CARPA INFANTIL instal·lada a la plaça de la Constitució de 9:30 a 14h amb animació, jocs inflables, 

pallassos, tallers i alguna altra sorpresa. Els nens pagaran 2€/hora, i els tiquets s’entregaran a l’entrada 
de la carpa.

• MUSIC DOWN, actuació d’un conjunt de músics format per nois amb discapacitat i per músics 
professionals que hi col·laboren. El lloc serà a l’auditori Narcís de Carreras, a les 18h i el preu serà de 
10€. Cal comprar entrada anticipada a la Fundació Astrid.

• SOPAR AL MAS MARROCH a les 20:30h, elaborat pel Celler de Can Roca i amb l’actuació del grup de 
teatre Astrid-21 i El Mag Fèlix.  El preu serà de 65€/persona.

Ens agradaria comptar amb la vostra presència en algun d’aquests actes. 

Fundació Astrid-21 c/ Riera de Mus,1 - 17003 Girona - Tel: 972 234 019 – 620 657 637


