
 

 
Barcelona, a 23 de juny de 2020 

 
A/A Logopedas contra el intrusismo 
logopedascontraelintrusismo@gmail.com 

 

 

Benvolguts/des Logopedas contra el intrusismo, 

Ens adrecem a vosaltres en motiu d’aquest missatge que ens ha arribat per WhatsApp: 
 

Bienvenid@s Logopedas, 

Logopedas contra el intrusismo, ha surgido con el objetivo de reunir el máximo de firmas posibles para 
poder conseguir FUERZA para luchar contra el INTRUSISMO LABORAL que sufre nuestra profesión. 

Junt@s podemos ser imparables, y una simple firma puede servir para que nuestra lucha continúe. 
Podéis firmar en el siguiente enlace para uniros a esta noble causa que nos va a beneficiar a TOD@S. 

FIRMAR AQUÍ: 
https://docs.google.com/document/d/1TSQS_K43vv90nx3Toim0kXTN5OLn6EHgptrUV_Dtxh8/edit?usp
=sharing  

Hemos realizado este primer documento, que vamos a enviar al CLC, y lo podéis leer en el siguiente 
enlace: https://drive.google.com/file/d/1PyhHEzcoWtQmc0JavAjgUcsWpU7KXxxH/view?usp=sharing  

 

Compartim la vostra preocupació en relació al tema que plantegeu.  

És per aquest motiu que no podem amagar la nostra sorpresa en constatar l’enorme              
desconeixement que teniu tant pel que fa a l'estructura i organització del CLC com pel que                
fa a les accions que aquest porta a terme en la lluita contra l’intrusisme professional i la                 
reivindicació de l’accés dels logopedes a treballar al sistema educatiu. Aquest és un tema              
que preocupa al CLC des de la seva creació i pel qual no ha deixat mai de lluitar.  

Ens preocupa la gosadia que heu mostrat en llançar aquesta campanya basada en             
informació falsa (a la qual poden adherir-se persones no col·legiades) sense un procés             
previ de documentació, converses amb el CLC i sol·licitud formal d’informació al respecte. Al              
Col·legi vetllem perquè l’evidència sigui la base de qualsevol actuació, tant en l’exercici             
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professional de la logopèdia com en la defensa dels drets professionals. No obstant, en el               
vostre document feu afirmacions sobre el CLC sense basar-vos en cap evidència.  

Només que haguéssiu consultat la web del CLC abans de llançar la campanya hauríeu              
pogut comprovar que, efectivament, existeix una comissió dedicada, entre d’altres, a           
protegir als usuaris de pràctiques d'intrusió professional: la comissió d’Ètica i Deontologia,            
els objectius i procediments de la qual es detallen al Portal Ètic del nostre web.  

Només que haguéssiu consultat les memòries anuals del CLC dels últims anys, hauríeu             
pogut comprovar que, efectivament, el CLC no ha parat de lluitar per aconseguir que els               
logopedes puguin accedir a treballar al sistema educatiu sense haver de complir el requisit              
de ser mestres (requisit que, d’altra banda, es regula a través de lleis estatals).  

Només que haguéssiu fet una petició formal d’informació detallada al respecte, us            
hauríem pogut mostrar el document “El procés per a la incorporació de logopedes als              
Serveis Educatius. Històric, anàlisi de la situació actual i propostes de futur”, de 180 pàgines               
(annexos inclosos), citat a la memòria 2018 del CLC (que és pública al nostre web), on es                 
detallen totes les accions portades a terme fins el moment.  

I només que haguéssiu demanat audiència a la Junta de Govern o acudit a una               
Assemblea General (deure col·legial recollit a l’article 19.1.e dels Estatuts) hauríeu pogut            
obtenir informació actualitzada respecte les últimes accions portades a terme tant pel CLC             
com pel Consejo General de Colegios de Logopedas (la presidència del qual va a càrrec de                
la degana del CLC). L’última acció precisament porta data de 21 de juny de 2020.  

Disposar d’evidència és imprescindible per prendre decisions informades i actuar de forma            
constructiva en benefici de tots els/les logopedes col·legiats/des i de la societat en general.  

Per això, des del CLC diem SÍ A LA INFORMACIÓ VERÍDICA. NO A LES CAMPANYES               
FALSES. SIGNA SABENT QUÈ SIGNES. INFORMA'T A TRAVÉS DEL TEU COL·LEGI           
PROFESSIONAL. 

 

 

Junta de Govern 
Col·legi de Logopedes de Catalunya 
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