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Junts arribarem més lluny
Estem entrant a l’hivern i amb ell, en temps
de Festes. Tant si sou dels que celebreu totes
les festes tradicionals de Nadal, d’Any Nou i
de Reis, com si no ho sou, segur que aprofitareu el temps per descansar i reflexionar.
Cal carregar les piles! El CLC vol felicitar-vos
les Festes i animar-vos a encarar el gener i
tot l’any vinent amb energia.
Aquesta època de l’any també convida a
pensar una mica més en els altres, deixant
enrere el tarannà de solventar les coses urgents per dedicar una mica més de temps
a les importants. La voràgine de feina que
es genera al CLC no és aliena a aquesta
dinàmica. L’any que es tanca ha estat ple
de frenètiques reunions i activitats relacionades amb la crisi, les economies, les
normatives, les lleis, les administracions,
els cursos de formació, les jornades, les
xerrades gratuïtes, les presentacions de
llibres, el nou web, el treball de les comissions, l’atenció als usuaris, les eleccions,
etc. Per aquesta raó i, coneixedors de la
necessitat de comunicar-nos entre nosaltres, el CLC organitza les celebracions del
Dia Europeu de la Logopèdia (DEL) i la
Festa d’Aniversari (FA) del CLC, petits oasis
on retrobar-nos amb els companys i amics
i, sovint, conèixer-ne de nous. Però faltava
una part molt important en aquestes trobades: calia comptar amb els usuaris. Calia
establir llaços institucionals entre el CLC i les
institucions que els representen i per això en
la celebració del 15è Aniversari del CLC es
va organitzar una Taula Rodona amb el
lema: Què pensen de la logopèdia les
associacions d’usuaris amb trastorns
de la comunicació?

En aquesta ocasió van participar el president d’APSOCECAT (Associació Catalana
pro persones amb SordCeguesa), Sr. Ricard
López; la coordinadora de la Federación
AICE (Asociaciones de Implantados Cocleares de Espanya), Sra. Teresa Amat; la
presidenta d’ACD (Associació Catalana de
la Dislèxia), Sra. Neus Buisán; la presidenta
d’ATELCA (Associació Trastorns Específics
de Llenguatge de Catalunya), Sra. Susana
Lozano i el president de la FECAA (Federació
Catalana d’Autisme i Asperger), Sr. José Luis
Bruned Martínez. A tots ells moltes gràcies
per donar-nos un tros del seu món fins
al CLC, gràcies per la informació donada,
gràcies per portar-nos a la reflexió, gràcies
per compartir i, sobretot, gràcies per creure
indiscutiblement en el nostre treball! Des
d’aquí us animem a col·laborar-hi!
Mirant endavant, comentar-vos que iniciem
any amb una Junta renovada, plena d’energia i de projectes, un any en el que estem
segurs que junts arribarem més lluny, un any
on tu ets el protagonista.
T’hi esperem al CLC!

Taula Rodona amb el lema: Què pensen de la logopèdia les
associacions d’usuaris amb trastorns de la comunicació?
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Vocalia de Girona
Divendres 29 de novembre la vocalia de Girona ens vàrem trobar per fer un sopar, la convocatòria era
extensiva a tots els logopedes col·legiats.
Els objectius d’aquests sopars (amb aquest ja en portem dos) són
per conèixer-nos una mica més, saber qui som, què fem, explicar
on treballem, a quins pacients atenem... I també els realitzem per
fer propostes sobre temes en els que ens agradaria aprofundir; per
anar pensant en l’organització de cursets o tallers.
Moltes (només érem dones) ens coneixem des de fa molt temps,
però altres era la primera vegada que venien. El sopar va anar molt
bé, l’ambient era relaxat i tranquil. I va haver-hi prou temps per xerrar
amb tothom; i van sortir temes molt interessants. És una iniciativa
positiva que els logopedes ens trobem de tant en tant per sopar i així intercanviar inquietuds, dubtes,
idees, propostes... Per tant, ho seguirem repetint i esperem que cada vegada s’apunti més gent.
La vocalia de Girona us desitja un feliç any nou!

Vocalia de Tarragona
La vocalia de Tarragona va organitzar una trobada amb el tema “Jornada de treball: noves tecnologies
aplicades a la logopèdia”, com que va haver-hi alguns interessats que no els anava bé la data, aprofitant
el tema de les noves tecnologies es va proposar fer una trobada “virtual”.
Els col·legiats interessats en participar havien d’enviar per mail a la vocalia de Tarragona els recursos,
pàgines webs interessants, aplicacions, etc., que fan servir en el seu treball diari i des de la vocalia es
faria el recull per després poder-ho compartir entre els participants.

serveis CLC
• Banc Sabadell:
Línia Institut Català de Finances (ICF) Emprenedors, Autònoms i Comerços
Són ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’emprenedors, autònoms i micro,
petites i mitjanes empreses, per afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes
amb l’objectiu de reactivar l’economia catalana. Els crèdits poden finançar tant despeses d’inversió
com despeses de circulant amb un import mínim de 10.000 € i màxim de 100.000 €. Fins el 31 de
desembre de 2013.
Banc Sabadell ha subscrit la nova línea ICF, de la que destaca la cobertura per part de l’ICF, que
assumeix el 70% del principal viu de les operacions.
Cliqueu el link de la notícia per veure més informació
http://clc.cat/pdf/module_28/10001571/ICF____hoCIA5TgnhYePfxcqvXs_ca.pdf

• Nou reglament SEPA de pagaments i cobraments en euros

Des d’ara i fins a l’1 de febrer de 2014, amb l’entrada en vigor del Reglament CE 260/2012
sobre cobraments i pagaments SEPA, es produiran canvis importants en l’operativa de
transferències i rebuts domiciliats.
Cliqueu el link de la notícia per veure més informació
http://clc.cat/noticies/10001588/nou-reglament-sepa-de-pagaments-i-cobraments-en-euros
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Presentacions gratuïtes a la seu del clc
Durant aquest període el CLC ha realitzat les següents
importants presentacions:
El 30 d’octubre, a petició de companys logopedes

que no havien pogut assistir a la presentació anterior, el Consorci per a la Normalització Lingüística de
Barcelona (CNLB) va tornar a col·laborar amb el CLC
repetint la formació sobre recursos en línia de llengua
catalana. La sessió, eminentment pràctica, estava
dirigida als professionals que fan servir la llengua
catalana a la feina, posant en el seu coneixement
recursos que poden trobar a la xarxa i són molt
útils per resoldre els seus dubtes, com diccionaris,
vocabularis, traductors, correctors, etc.
La sessió va ser molt amena i els participants van
marxar carregats d’informació.
El 13 de novembre el Dr. Fernando Cuetos Vega,
Catedràtic de la Universidad de Oviedo i co-autor
del PROLEC-R, PROLEC-SE i PROESC, va presentar
l’ADAPTACIÓ al CATALÀ del PROLEC-R. Va iniciar
la presentació fent una explicació molt clara i
resumida de la situació actual de les investigacions
en el camp de la lectura i l’escriptura. Enquadrat
el tema va exposar les necessitats, procediments i
característiques de l’adaptació al català de la prova i
per finalitzar es va obrir un col·loqui on els assistents
van poder preguntar al Dr. Cuetos dubtes sobre la
temàtica i el test presentats, creant un diàleg fluid
entre el ponent i els assistents que va ser enriquidor
per a tothom. En finalitzar la presentació, els
assistents van poder examinar el nou test i adquirirlo amb un descompte especial, gràcies a l’Editorial
TEA. Cal agrair també a TEA el fet de la donació
d’un exemplar del test que està a la biblioteca del
CLC a disposició de tots els col·legiats que el vulgueu
consultar i conèixer.
El 20 de novembre, la Presidenta de l’Associació
Catalana de la Dislèxia (ACD), la logopeda Neus
Buisàn, va presentar el seu llibre “Guia para padres
de niños disléxicos”.
La Sra. Buisán va començar explicant que aquest
llibre és el resultat de 20 anys de treball conjunt
amb famílies, pares, mestres, logopedes i, sobretot,
de moltes trobades amb nens i nenes, nois i noies
dislèctics. Va continuar exposant com el llibre dóna
resposta a les preguntes que les famílies es fan quan
reben la notícia que el seu fill pot ser dislèctic o pa-

13 de novembre

13 de novembre

teix algun tipus de trastorn d’aprenentatge i, fa una
revisió i reflexió de totes les dificultats que implica. En
acabar la presentació, es va obrir un diàleg entre els
assistents i la ponent de gran interès per a tots. Cal
remarcar que l’experiència de l’autora queda reflectida a la seva obra, que ha tingut molt bona acollida
per part de les famílies i dels professionals.
El 21 de novembre el Dr. Vicente Molina, cap del
dept. de pediatria de l’Hospital Universitari Quirón
Dexeus, i el Dr. Jordi Pou, cap del Servei de Pediatria
de l’Hospital St. Joan de Déu, van presentar el PRODISCAT PEDIÀTRIC, un breu protocol de detecció i
prevenció de la Dislèxia adreçat a pediatres. Aquest
protocol elaborat conjuntament per l’Associació
Catalana de Dislèxia(ACD), el Col·legi de Logopedes
de Catalunya (CLC), Anne Fundació (AF) i el Dept.
de Pediatria de l’Hospital Quirón Dexeus, és, sens
dubte, una eina necessària i molt pràctica perquè
els pediatres puguin fer la detecció, entre la població
infantil que atenen, de possibles problemes de l’aprenentatge. Després de la presentació del Dr. Molina
i del Dr. Pou, van anar parlant sobre la feina feta la
resta dels membres de l’equip que l’han elaborat.
Van parlar la Sra. Mayca Martín del CLC, la Sra. Neus
Buisán de l’ACD, la Sra. Anna Martorell d’AF i, la Sra.
Virginia Trémols de l’Hospital Quirón Dexeus. Cada
una d’elles va fer l’explicació d’una part del Protocol,
dels coms, del perquès i de les reflexions necessàries
per a la seva elaboració. Seguidament es va dur a
terme un col·loqui molt enriquidor entre els assistents
i els ponents sobre l’estat actual del cribatge dels
trastorns de l’aprenentatge, de la pediatria i de les
futures i necessàries relacions entre tots els professionals que treballen amb els infants. Podeu consultar
el document del PRODISCAT PEDIATRIC penjat al web
del CLC www.clc.cat
Des de la Comissió de Formació Continuada volem
animar-vos a fer propostes de presentació de materials, llibres, treballs i tota mena d’informacions
d’interès per al nostre col·lectiu i comentar-vos que
s’estan preparant presentacions gratuïtes per a les
vocalies de Girona, Lleida i Tarragona.
També recordar-vos que degut a què l’aforament
és limitat, si us heu apuntat i no podeu assistir heu
d’avisar amb antelació per poder oferir la vostra plaça
a un altre company.
Esperem les vostres propostes!

20 de novembre

21 de novembre
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Trobada entre el president de l’Associació Intercol·legial i
el president de la Generalitat de Catalunya
El president de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals
de Catalunya, Oriol Rusca, ha mantingut el dijous 31 d’octubre una
primera reunió amb el president de la Generalitat de Catalunya,
Artur Mas. La trobada ha tingut lloc al Palau de la Generalitat i s’ha
desenvolupat en un ambient de gran cordialitat. Oriol Rusca ha

traslladat al president de la Generalitat les principals preocupacions
dels col·legis professionals de Catalunya i la voluntat de col·laboració
institucional de l’Associació Intercol·legial.
El president Mas s’ha mostrat obert al diàleg i molt receptiu a les
propostes del sector col·legial català.

Protecció de dades i etica professional
Totes les dades personals relatives a la salut són de gran sensibilitat i estan especialment protegides i
regulades per la LOPD, llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (15/1999) i la LSSICE
Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE 34/2002).
Tant els professionals com els centres sanitaris, per tal de mantenir una relació ètica amb els seus
pacients, estan obligats al compliment estricte de la normativa.
Són molts els conceptes i principis que cal tenir en compte per dur a terme una estricta i correcta
gestió de la protecció de les dades personals en l’àmbit sanitari. A més, els avenços tecnològics
augmenten exponencialment els riscos en la seguretat de la informació. Fer un treball ètic cap als
pacients defensant-ne els drets fonamentals, complir els requeriments de clients institucionals
o corporatius, evitar sancions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o evitar possibles
reclamacions dels usuaris, són clarament objectius i valors fonamentals de les empreses i els
professionals sanitaris.
Degut a la complexitat de les actuacions a realitzar per una correcta adequació a la LOPD, lleis que a
continuació detallem i, tenint en compte que l’incompliment d’aquestes normatives pot comportar
sancions econòmiques entre 900 € a 600.000 € (Art.45 LOPD), depenent del tipus de sanció, hem
decidit col·laborar amb la Consultoria DATAX, amb el fi d’oferir els seus serveis a tots els nostres
col·legiats amb unes condicions econòmiques molt avantatjoses:

DATAX disposa d’un equip especialitzat i acreditat per l’APEP (Asociación Profesional Española
de Privacidad), una experiència de més de 10 anys avalada per la seva amplia cartera de clients
http://www.datax.es/clientes i ofereix un servei integral garantint els següents punts:
• Diagnosi inicial
• Notificació de fitxers davant l’Agència de Protecció de Dades
• Document de Seguretat
• Assessorament al Responsable de Seguretat
• Certificat DATAX d’adequació a la LOPD
• Auditoria preceptiva
• Assessorament jurídic *
• Atenció telefònica
• Elaboració de les clàusules legals i contractes pertinents
• Adequació pàgina web a la LOPD i LSSICE amb segell de garantia (web informativa o amb
comerç electrònic)
• Assegurança responsabilitat civil (cobreix possibles sancions fins un màxim de 600.000€)
* La cobertura legal inclou:

• Dubtes o consultes en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació (LOPD-LSSICE).
• Qualsevol campanya o tractament de dades.
• La defensa davant denúncies o sancions de l’AEPD (inclou Escrit de Sol·licitud d’Informació, Escrit
d’Al·legacions i Escrit de Proves).
• Recursos de Reposició davant l’AEPD.

Si desitgen ampliar aquesta informació poden contactar amb la Consultoria DATAX,
Tel. 93 754 06 88, mòbil 645 842 429, info@datax.es o www.datax.es
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Agenda de Formació
Continuada del clc
Gener 2014
Curs Anàlisi del discurs narratiu en el tell, 2n nivell
A càrrec de: Encarna Pérez Pérez
Dates: 11 i 25 de gener de 2014
Horari: de 9 a 14 h Durada: 10 hores

Febrer 2014
Monogràfic: Dificultats del llenguatge associades al tdah,
2a edició
A càrrec de: Virginia Trémols
Dates: 1de febrer de 2014 Horari: de 9.30 a 13.30 h Durada: 4 hores

Jornada Fre lingual.
Noves aportacions en el diagnòstic i el tractament. (3a edició)
A càrrec de: Yvette Ventosa Dates: 8 de febrer de 2014
Horari: de 9.30 a 14 i de 15 a 18.30 h Durada: 8 hores

Properament rebreu més informació sobre aquestes activitats formatives.
Aforament limitat. Reserveu la vostra plaça!

Nous col·legiats del 4 d’octubre al 17 de desembre de 2013
Albert Sánchez, Laura - Montornès del Vallès
Aranda Torres, Cecilia - Sant Vicenç dels Horts
Arranz Franch, Lidia - Terrassa
Bailón Gimeno, Albert - Cerdanyola del Vallès
Castro Tomas, Mª Alba - Cerdanyola del Vallès
Ebri Montanes, Tània - Barcelona
Escabrós Joval, Marta - Barcelona
Escoda Escorihuela, Laura - Vacarisses
Fraile López, Ariana - Sta. Coloma de Gramenet
Hidalgo Muñoz, Alba - Sta. Fe del Penedès
Lepe Ortega, Eva - Escacena del Campo

Marruecos Murillo, M. Noemí - Esplugues de Llob.
Matilla Pueyo, Isabel - Barcelona
Montaña Montaña, Laura - Vegadeo
Morales Boleda, Bibiana - Terrassa
Muñoz Moya, M. Carmen - Terrassa
Navalls Duran, Cristina - Torroella de Montgrí
Navarro Clemente, Miriam - Manresa
Pérez Térez, Jasmina - Tàrrega
Plech Sazatornil, Mireia - Barcelona
Rodríguez Cano, Tamara - Barcelona
Román González, Anna - Sant Cugat del Vallès

Ruiz Abril, Irene - Terrassa
Santacruz Benaiges, Victor - Tortosa
Sisó Casabón, Laura - Lleida
Vila Del Águila, Ana - Barcelona

Benvinguts al CLC!
Us informem que el llistat sencer
(col·legiats exercents, col·legiats no
exercents) està publicat al nostre web:

www.clc.cat

La Junta de Govern del CLC us desitja
Bones Festes i molt Bon Any 2014!
horari del CLC de dilluns a divendres de 9 a 19 h
ATENCIÓ: divendres 27 de desembre el clc romandrà tancat
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Benvolguts col·legiats,
Us reproduïm una informació que ens ha arribat, que està avalada per diferents entitats i que
!
segurament
interessarà molt als logopedes que treballen en l’àrea de Motricitat Orofacial, perquè
contribuirà
a la seva difusió i creixement.
!
!
!
!
!
!
!

DEPARTAMENTO DE MOTRICIDAD OROFACIAL DE LA
DEPARTAMENTO
DE MOTRICIDAD
OROFACIAL DE LA
SOCIEDAD BRASILERA
DE FONOAUDIOLOGÍA
SOCIEDAD BRASILERA DE FONOAUDIOLOGÍA
ÁREAS DE DOMINIO EN MOTRICIDAD OROFACIAL
Traducción
al español
de la Comunidad
de Motricidad Orofacial
Latinoamerica - CMOL
ÁREAS
DE equipo
DOMINIO
EN MOTRICIDAD
OROFACIAL
(Cynthia Dacillo, Jenny Castillo y Franklin Susanibar)
Traducción al español  equipo de la Comunidad de Motricidad Orofacial Latinoamerica - CMOL
!
(Cynthia Dacillo, Jenny Castillo y Franklin Susanibar)
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o periférico como esclerosis
Actuación-#deEnfermedades
manera integral
diferentes
especialidades:
paracoccidioidomicosis
ylas
SIDA.
!
lateral
amiotrófica,
miastenia
gravis,
Síndrome
Guillain-Barré,
distrofias
-# Enfermedades del sistema nervioso central o de
periférico
como esclerosis
• Médicas (Otorrinolaringología,
Cirugía
de
Cabeza
y
Cuello,
Gerontología,
Pediatría,
Alergología,
musculares,
enfermedad
de
Parkinson,
parálisis
facial,
encefalopatía
lateral amiotrófica, miastenia gravis, Síndrome de Guillain-Barré, distrofias
Oncología, Neonatología,
Neurología,
Dermatología,
Gastroenterología,
Endocrinología,
Genética,
crónica no enfermedad
progresiva, accidente cerebrovascular, traumatismo
Neumología,musculares,
Cirugía Plástica, entre otras).de Parkinson, parálisis facial, encefalopatía
craneofacial,
neuromotora,
entre
otras.! de los Maxilares,
crónica
no disfunción
progresiva,
accidente
cerebrovascular,
traumatismo
• Odontológicas
(Odontopediatría,
Ortodoncia,
Ortopedia
Funcional
Cirugía bucoma.#
Inmadurez
del
proceso
de
desarrollo
del
neonato,
como
dificultad
en laEstética,
craneofacial,
disfunción
neuromotora,
entre
otras.!
xilofacial, Disfunción temporomandibular y dolor orofacial, Rehabilitación oral, Periodoncia,
alimentación
por
vía
oral,
entre
otras.
!
entre otras).
.# Inmadurez del proceso de desarrollo del neonato, como dificultad en la
• También comprende
la actuación
con
alimentación
por víainterdisciplinaria
oral, entre otras.
! las áreas de Fisioterapia, Nutrición, Terapia
ocupacional, Psicología, con interfaces en el área de Educación, Pedagogía y Psicopedagogía, así
como con las demás especialidades de la Fonoaudiología (Audiología, Disfagia, Fonoaudiología Escolar, Lenguaje, Salud Colectiva y Voz).
• Documento elaborado por la comisión designada el 31/10/2012 en la reunión del Departamento de
Motricidad Orofacial de la SBFa, durante el XX Congreso Brasilero de Fonoaudiología, realizado en
Brasilia y aprobado el 23/09/2013, en la reunión del Departamento de Motricidad Orofacial de la
SBFa, durante el XXI Congreso Brasilero de Fonoaudiología realizado en Porto de Galinhas.
$# Comportamiento
miofuncionalperforaciones,
aprendido  entre
hábito.
! que afecten a las estructuras
g. Secuelas
por traumatismo, quemaduras,
otros,
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Registre de Centres i Consultes Logopèdiques
Benvolguts col·legiats,
Com hem anat informant en Fulls anteriors i especialment a la Revista 23, heu de saber que les consultes
i centres de logopèdia han de fer el tràmit d’autorització, com a consulta sanitària, al Dept. de Salut de
la Generalitat de Catalunya.
En aquesta ocasió us tornem a donar la proposta que ens ha fet arribar l’empresa “Garbí Enginyers”,
que pot ser del vostre interès per facilitar-vos l’esmentada tramitació.
A més a més, recordeu que teniu a la vostra disposició al web del CLC www.clc.cat els models següents:
• “Instància de sol·licitud d’autorització de Consulta Sanitària Logopèdica”
SERVEIS INTEGRALS
• “Declaració d’exempció de disposició de fulles de reclamació/denúncia”
SERVEIS INTEGRALS
• “Ítems que ha de contemplar la Història Clínica”
D’ENGINYERIA

D’ENGINYERIA

SERVEIS
INTEGRALS
C/ Jaume Casas
i Pallerol nº7, local.
Restem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte.
C/
Jaume
Casas
i Cordialment,
Pallerol
nº7, local.
08940
CORNELLÀ
DE LLOBREGAT
Direcció Tècnica
D’ENGINYERIA
08940
Tel: 93CORNELLÀ
188 19 58 DE
Fax:LLOBREGAT
93 188 19 60
93Casas
188 19
58 Fax:
188 19 60
e-garbi@e-garbi.com
C/ Tel:
Jaume
i Pallerol
nº7,93
local.
e-garbi@e-garbi.com
08940
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Tel: 93 188 19 58 Fax: 93 188 19 60
e-garbi@e-garbi.com

SERVEIS INTEGRALS
D’ENGINYERIA
C/ Jaume Casas i Pallerol nº7, local.
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Tel: 93 188 19 58 Fax: 93 188 19 60
e-garbi@e-garbi.com

PROPOSTA D'HONORARIS
PROPOSTA D'HONORARIS
PROPOSTA
D'HONORARIS
PROPOSTA
D'HONORARIS

Proposta d'honoraris pels col·legiats del CLC (Col·legi de Logopedes de Catalunya),
Proposta
d'honoraris
pels del
col·legiats
del CLC
(Col·legi
de Logopedes
de Catalunya),
corresponent
a la realització
projecte tècnic
pel tràmit
d’autorització
com a consulta
sanitària,
corresponent
a la realització
del projecte
tècnic pel tràmit
d’autorització com a consulta sanitària,
davant
del
Departament
de
Salut
de
la
Generalitat
de
Catalunya.
Proposta d'honoraris pels col·legiats del CLC (Col·legi de Logopedes de Catalunya),
Projecte tècnic:
davant
del Departament
dedel
Salut
de latècnic
Generalitat
de Catalunya.
corresponent
a lai realització
projecte
pel tràmit d’autorització com a consulta sanitària,
Assessorament
tècnic i legal pel disseny
execució de l'expedient
tècnic,
per
l'obtenció del registre de Centres i Consultes Logopèdiques.
A)
tècnic: de Salut de la Generalitat de Catalunya.
davantProjecte
del Departament
A) al local,
Projecte
tècnic:
2 desplaçaments
un per la recopilació
de dades, i l’altre posterior per a
l’entrega del Projecte tècnic.
tècnic:
Assessorament
tècnic
i legal
pel disseny i execució de l'expedient tècnic, per
ElaboracióA)
del projecteProjecte
tècnic. Inclou la redacció
de memòria
tècnica, justificant
el
compliment de totes les
normes vigents, i el plànol del tècnic
local. El projecte legal
tècnic
Assessorament
peli Consultes
disseny i Logopèdiques.
execució de l'expedient tècnic, per
l'obtenció
del registre dei Centres
s’entregarà sempre visat.
l'obtenció
del registre
Centres i Consultes Logopèdiques.
Assessorament
idelegal
Preparació de la instància
de sol·licitud d’autorització detècnic
Consulta Sanitària,
per a la pel disseny i execució de l'expedient tècnic, per
seva entrega conjuntament amb el projecte tècnic elaborat, al Departament de Salut
l'obtenció
del registre
de Centres
i Consultes
Logopèdiques.
de la Generalitat de Catalunya,
per part del titular.
2 desplaçaments
al local,
un per
la recopilació
de dades, i l’altre posterior per a
2l’entrega
desplaçaments
al local,
un per la recopilació de dades, i l’altre posterior per a
IMPORT.....................................................
530,00 €
del Projecte
tècnic.
del Projecte
tècnic.
2l’entrega
desplaçaments
al local,
un per la recopilació de dades, i l’altre posterior per a
NOTES
l’entrega
deldel
Projecte
tècnic.
Elaboració
projecte
tècnic.
Inclou la redacció de memòria tècnica, justificant el
- La proposta es vàlida per qualsevol establiment que reuneixi les següents condicions:
o Emplaçament
a l'àrea metropolitana dedel
Barcelona.
Elaboració
projecte
tècnic. Inclou la redacció de memòria tècnica, justificant el
totes
2 terapeutes,
com a les
màxim. normes vigents, i el plànol del local. El projecte tècnic
o Locals ambcompliment
superfície inferior a 100m ide
Elaboració
deldeprojecte
tècnic.
Inclou
la redacció
de memòria
tècnica,
el
compliment
totes
les
normes
vigents,
i el plànol
del local.
El justificant
projecte tècnic
- Per centres més grans,
amb més terapeutes o emplaçats
fora de l'àrea
metropolitana de
s’entregarà
sempre
visat.
Barcelona, s'incrementarà la present proposta d'honoraris en funció de la particularitat
compliment
de totes les normes vigents, i el plànol del local. El projecte tècnic
s’entregarà
de cada cas i del quilometratge
extra a realitzar.sempre visat.
s’entregarà
sempre
visat.sempre que
- Per altres tràmits com
la legalització de l’activitat
l’Ajuntament,
Preparació
dededavant
la deinstància
dees sol·licitud d’autorització de Consulta Sanitària, per a la
no es disposi de la mateixa,
sigui en la modalitat
comunicació
prèvia o llicència,
podran sol·licitar pressupostos personalitzats. Cal destacar que aquest tràmit es
Preparació
de
la
instància
de sol·licitud
d’autorització
de Consulta
Sanitària, per
a la
preceptiu i totalment
obligatorientrega
per l'obtenció del conjuntament
registre.
seva
el projecte
tècnic elaborat,
al Departament
Salut
Preparació
de conjuntament
la instància
de amb
sol·licitud
d’autorització
de Consulta
Sanitària, perde
a la
seva
entrega
amb
el
projecte
tècnic
elaborat,
al
Departament
de
Salut
Restem a la disposició
dels col·legiats
per assessorar-los
en qualsevol dubte que els
de
la Generalitat
de Catalunya,
part del
titular.
pugui sorgir, sense seva
cap tipus de compromís.
conjuntament
amb elper
projecte
tècnic
elaborat, al Departament de Salut
de laentrega
Generalitat
de Catalunya,
per
part del
titular.
de la Generalitat de Catalunya, per part del titular.
IMPORT.....................................................530,00 €
IMPORT.....................................................530,00 €
IMPORT..................................................... 530,00 €

Proposta d'honoraris pels col·legiats del CLC (Col·legi de Logopedes de Catalunya),
corresponent a la realització del projecte tècnic pel tràmit d’autorització com a consulta sanitària,
davant del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
A)

2

-

- Pàgina 1/2 -

NOTES
NOTES
NOTES
- La proposta es vàlida per qualsevol establiment que reuneixi les següents condicions:
Laproposta
proposta
vàlidaper
per
qualsevol
establiment
reuneixi
següents
condicions:
o Emplaçament
a qualsevol
l'àrea
metropolitana
de
Barcelona.
-- La
esesvàlida
establiment
queque
reuneixi
les les
següents
condicions:
2 Barcelona.
Emplaçament
l'àreametropolitana
metropolitana
i
2
terapeutes,
com
a
màxim.
o Emplaçament
Locals amb superfície
inferior a 100m
oo
a al'àrea
de de
Barcelona.
2
2
2 terapeutes,
a màxim.
Localsamb
ambsuperfície
superfícieinferior
inferior
a 100m
i 2iterapeutes,
comcom
a màxim.
oo Locals
a 100m
- Per centres més grans, amb més terapeutes o emplaçats fora de l'àrea metropolitana de
Percentres
centresmés
mésgrans,
grans,amb
ambmés
terapeutes
o emplaçats
de
l'àrea
-- Per
terapeutes
o emplaçats
forafora
de
metropolitana
de de
Barcelona,
s'incrementarà
lamés
present
proposta
d'honoraris
enl'àrea
funció
demetropolitana
la particularitat
Barcelona,
s'incrementarà
present
proposta
d'honoraris
en funció
la particularitat
Barcelona,
lalapresent
proposta
d'honoraris
en funció
de ladeparticularitat
de cada cass'incrementarà
i del quilometratge
extra
a realitzar.
de cada
cadacas
casi idel
delquilometratge
quilometratgeextra
extra
a realitzar.
de
a realitzar.
- Per altres tràmits com la legalització de l’activitat davant de l’Ajuntament, sempre que
Peres
altres
tràmits
legalització
de
l’activitat
davant
de l’Ajuntament,
sempre
- Per
altres
tràmits
lalalegalització
l’activitat
davant
de l’Ajuntament,
que que
no
disposi
de com
lacom
mateixa,
sigui endela
modalitat
de
comunicació
prèviasempre
o llicència,
es
no
esdisposi
disposi
delalamateixa,
mateixa,
sigui
modalitat
prèvia
o llicència,
es
no
es
de
sigui
enen
la la
modalitat
de de
comunicació
o llicència,
es es
podran
sol·licitar
pressupostos
personalitzats.
Calcomunicació
destacarprèvia
que
aquest
tràmit
podran
sol·licitar
pressupostos
CalCal
destacar
queque
aquest
tràmit
es es
podran
sol·licitar
pressupostos
personalitzats.
destacar
aquest
tràmit
preceptiu
i totalment
obligatori personalitzats.
per
l'obtenció del
registre.
preceptiu
l'obtenció
deldel
registre.
preceptiui itotalment
totalmentobligatori
obligatoriper
per
l'obtenció
registre.
- Restem a la disposició dels col·legiats per assessorar-los en qualsevol dubte que els
-- Restem
aalaladisposició
dels col·legiats
perper
assessorar-los
en en
qualsevol
dubte
que que
els els
Restem
disposició
assessorar-los
qualsevol
dubte
pugui sorgir,
sense cap dels
tipuscol·legiats
de compromís.
pugui
puguisorgir,
sorgir,sense
sensecap
captipus
tipusdedecompromís.
compromís.
- Pàgina 1/2 - Pàgina 1/2 - Pàgina 1/2 -
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Benvolguts/des col·legiats/des,
Hem rebut aquesta petició i potser a alguns de vosaltres us interessa
participar-hi:
Sóc la Montserrat Queralt, una de les 4 mares que
a començaments d’any vàrem iniciar un projecte
virtual. Us copio el que diem en els nostre blog de
“Patufets al món”,
http://patufetsalmon.wordpress.com
per a presentar-nos i així fer-ho més senzill.
Som quatre mares catalanes escampades entre
West Cork (Irlanda), Berlín (Alemanya), Johannesburg (Sud-àfrica) i Ulm (Alemanya). Des d’aquests
quatre indrets del planeta, i gràcies a una crida al
fòrum de la Catalan Global Network, ens hem trobat, per ara virtualment, per crear un punt de trobada també virtual per als patufets escampats pel
món. Patufets són tots els fills i filles de mares i/o
pares que parlen en català (en qualsevol dels seus
dialectes) i que viuen, o han viscut, a l’estranger.
Patufets al món és una plataforma que aglutina recursos per a l’aprenentatge del català i per
transmetre la cultura i tradicions catalanes a nens
i nenes que no viuen a Catalunya o en alguna
altra regió dels Països Catalans (Recursos recomanats). També és un racó on trobar preocupacions,
dubtes, interessos, propostes dels pares i mares
que viuen a l’estranger. A la pàgina del Facebook
Quan el català és minoria transcorren els principals
debats i intercanvis; al blog patufetsalmon en recollim els ítems (Xup-xup al Facebook). Igualment
és una adreça on recomanar els llibres en català

que us heu endut a d’altres indrets del món (Va
de llibres), impressions d’experts sobre temes que
interessen a les famílies catalanes a l’estranger
(Opinions), articles i reportatges (Articles) i entrevistes amb aquells patufets i patufetes, pares i
mares de patufets i patufetes, que viuen a diari en
un entorn on el català és minoria (Entrevistes).
El blog està obert a tots i totes, és un bloc viu que
s’escriu també amb les vostres opinions i comentaris…
Vàrem començar amb una pàgina al facebook
(link peu noticia), i al cap d uns mesos ens vam
atrevir a presentar el blog. En un dels apartats
d’aquest, el d’OPINIONS,
http://patufetsalmon.wordpress.com/experts
diferents experts escriuen sobre temes que les nostres famílies ens preocupen, interessen, etc...
Sóc la persona que coordina aquesta secció i amb
els diferents logopedes amb qui he pogut contactar (amics o coneguts) no s’han vist en cor de
col·laborar amb nosaltres ja que el seu camp de
treball no està en relació amb el d’infants multilingües. I per això, us escric per si em podeu facilitar
contactes de logopedes que creieu que podrien
assessorar-nos i/o participar en el nostre blog.
Moltes gràcies,
Montserrat Queralt

https://www.facebook.com/pages/Quan-el-catal%C3%A0-C3%A9s-minoria/212449245562099?fref=ts

Nota de premsa
L’Associació Intercol·legial s’adhereix al Manifest pel Dret a Decidir
La Junta Directiva de l’Associació
Intercol·legial de Col·legis Professionals
de Catalunya ha acordat la seva adhesió al
Manifest-Compromís del Pacte Nacional pel
Dret a Decidir.

La Intercol·legial, que va assistir a la reunió constituent del Pacte Nacional pel Dret a Decidir juntament
amb altres representants de la societat civil catalana,
subscriu el text redactat per l’expresident del Parlament Joan Rigol.
El Manifest expressa el ple suport al procés democràtic expressat pel Parlament de Catalunya per tal que
el poble català pugui exercir el seu Dret a Decidir.

Que és l’Associació Intercol·legial

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals
de Catalunya representa més de 100 col·legis i consells de col·legis professionals de Catalunya, amb
més de 150.000 col·legiats/des de tots els àmbits
professionals.
La Intercol·legial es va constituir com a Associació
el 2011 amb la voluntat de reforçar la projecció socials dels col·legis professionals, impulsar iniciatives
d’interès comú, actuar com a interlocutora amb les
Administracions i estudiar qüestions que afecten
el col·lectiu, independentment del sector al qual
pertanyin.

Per a més informació: Departament de Comunicació Intercol·legial

Clara Llensa (661171111) Roser Ripoll (650437845)
Tel. 934961880 • www.intercolcat.cat • info@intercolcat.cat • premsa@icab.cat
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Informació externa
TALLER PER A PARES

Estratègies per ajudar al teu fill/a amb TDAH
Accedint a http://moodleuditta.gnomio.com/ i
registrant-te com usuari del Taller.
Hi ha flexibilitat en les dates, cada usuari el pot
realitzar al seu ritme.
Organitza: UDITTA
És gratuït.

Cursos TEACHER TALK del programa
HANEN
Dates: 9-11, 14-12 i 11-01-14.
Organitza: AELFA
Més informació: aelfa@aelfa.org
Descompte als col·legiats

SESSIÓ CLÍNICA DE MOTRICITAT
OROFACIAL

“Abordatge logopèdic del control dels
hàbits orals lesius”
Amb resolució de casos aportats pels ponents i pels
assistents interessats.
Data: 11 de gener de 2014
Organitzen: Y. Ventosa i D. Grandi
Més informació: info@logopedicum.com
Descompte als col·legiats

Curs Programes d’anàlisi acústica per
a la rehabilitació vocal
A càrrec de: M. Pilar Murtró
Dates: 11 i 25 de gener de 2014
Descompte als col·legiats
Informació: efc@fv.edu - 938 757 348

Jornadas de Intervención logopédica
en los tumores orales y laríngeos

disseny santidu@telefonica.net

Organitza: Ortofon, amb la col·laboració d’ALE (Asociación Logopedas España)
Dates: 18 i 19 de gener de 2014
Descompte als col·legiats
Informació: www.logopediapsicologia.com

Jornada sobre COMUNICACIÓ I
LLENGUATGE A L’ESCOLA

Aquesta Jornada pretén ser un espai de divulgació i
reflexió sobre el llenguatge i la comunicació a l’escola
i la tasca del logopeda en els centres educatius, ja
sigui orientant al mestre, ja intervenint directament
amb els infants amb dificultats.
Data: 18 de gener de 2014 de 10 a 13 h
Lloc de celebració: FPCEE Blanquerna, c/ Císter, 34.
08022, Barcelona.
Inscripció: El cost de la inscripció consisteix en un
ingrés-donació (a partir de 10€) a Intermón-Oxfam
per mitjà de l’equip Logopèdia Blanquerna. Trobareu
les passes a seguir en el formulari d’inscripció.
Inscripcions a l’apartat “notícies”: www.clc.cat

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES
Curs DISFÈMIA. Nous reptes en
l’avaluació i el tractament
A càrrec de: Prof. Dr. Barry E. Guitar
Professor Universitat de Vermont (EUA). Department
of Communication Sciences.
Doctor de reconegut prestigi internacional. Ha
rebut diverses mencions honorífiques: Journal of
Speech and Hearing Disorders, ASHA i distinció a la
excel·lència de la tartamudesa entre d’altres. Revisor
editorial de vàries revistes científiques d’alt impacte:
Journal of Speech and Research, Journal of Fluency
Disorders, American Journal of Speech and Language
Pathology.
Data: 18 de gener de 2014
Descompte als col·legiats
Informació: efc@fv.edu - 938 757 348

Curs Avaluació i diagnòstic logopèdic
de l’audició, nivell 1.
A càrrec de: Eduardo Ríos
Dates: 18 i 19 de gener de 2014
Descompte als col·legiats
http://www.riosarcas.com/cursos-programados/
inscripcion-cursos/index.php

www.clc.cat
Col·legi de Logopedes de Catalunya

Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat

