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Logopedes amb empenta,
amb ganes d’investigar,
de fer estadístiques…
Com ja sabeu iniciem una nova etapa al CLC, amb molts plans de
futur i amb molta il·lusió per tirar endavant aquesta professió tan
necessària per a la nostra societat.
La Junta de govern del CLC té com a missió representar a tots els
logopedes de Catalunya davant l’administració, difondre la tasca
que realitzem i treballar per garantir la professionalització de tots
els que integrem el CLC.
Una fita important serà seguir donant a conèixer què és la logopèdia
per tal que tothom sàpiga que el nostre treball és multidisciplinari, que realment som els especialistes en millorar les habilitats
comunicatives i les dificultats del llenguatge, i per tant, afavorir la
interacció a l’àmbit social i la qualitat de vida. Aquest treball exigeix
que estem contínuament formant-nos, que estem actualitzats i,
per tant, tinguem els coneixements adients per tal que la nostra
tasca sigui necessària per als usuaris, perquè es fa amb serietat,
eficiència i qualitat.
Anirem tots a una, treballarem conjuntament amb les Universitats,
de manera que formació i professió sigui una continuïtat. Les noves
generacions de logopedes podran dedicar-se a la docència, a formar
futurs logopedes. Necessitem logopedes amb empenta, amb ganes
d’investigar, de fer estadístiques…
Necessitem que us apropeu al CLC, que demaneu el que us interessa,
que ens digueu el que us preocupa i que feu propostes de treball.
A nosaltres ens agrada el tracte directe, podem millorar, però ens
heu d’ajudar. Les perspectives de futur ara per ara, són incertes.
No sabem si la col·legiació serà obligatòria o no. És un tema que
ens preocupa perquè com a professió sanitària que som, creiem
que és del tot necessari que hi hagi una institució que vetlli per la
qualitat professional del tractament logopèdic, i tanmateix que
controli l’intrusisme que tant mal pot fer.
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Informació institucional
Us informem que considerant
l’actual situació de crisi econòmica
i atenent a la sol·licitud de la Junta
de Govern, la Sra. Diana Grandi ha
optat per continuar en el seu càrrec
de sotsdegana, no renovant a partir del 01-01-14 el seu contracte
com a codirectora tècnica.
La Junta de Govern agraeix expressament la dedicació i professionalitat de la Diana Grandi en el
desenvolupament dels seus serveis
professionals com a directora tècnica durant els últims set anys.
Aprofitem l’avinentesa per recordar als col·legiats que per a
comunicar-se amb els diferents
membres de la Junta de Govern
així com amb gerència, direcció
tècnica i administració del CLC,
podeu contactar mitjançant els
seus correus electrònics:

Degana Mireia Sala i Torrent . .................................................. deganat@clc.cat
Sotsdegana Diana Grandi de Trepat . .................................sotsdeganat@clc.cat
Secretària M. Carmen Martín Gavín . ................................... secretaria@clc.cat
Comptadora Catherine Perelló Scherdel...............................comptador@clc.cat
Tresorera M. Mar Arriaga González ......................................... tresorer@clc.cat
Vocal de Girona Anna Vila i Oliveras ..................................vocalgirona@clc.cat
Vocal de Lleida Judit Guim Tarruella . ................................. vocallleida@clc.cat
Vocal de Tarragona Olga Rion Segarra ........................vocaltarragona@clc.cat
Vocal de Barcelona Berta Salvadó Salvadó . ............... vocalbarcelona@clc.cat
Vocal d’Educació Anna Civit i Canals ........................... vocaleducacio@clc.cat
Vocal de Salut Eduardo Ríos Sánchez .................................vocalsalut@clc.cat
Vocal Benestar i Família Victoria González Sánchez .vocalbenestarifamilia@clc.cat
Gerència Daniel Domínguez Jiménez ...................................... gerencia@clc.cat
Direcció tècnica Elisabeth Dulcet i Valls ...................... direcciotecnica@clc.cat
Administració .............................................................................. info@clc.cat

La Vocalia de Girona
col·labora amb la Marató de tv3
La vocalia de Girona va col·laborar amb l’Institut Montilivi de Girona amb les activitats que aquest va
realitzar per participar en la Marató de TV3, aquest any dirigida a les malalties neurodegeneratives.
Durant el dimecres 11 de desembre el centre va realitzar diferents activitats per tal de recollir diners
i conscienciar als alumnes i a tot el personal de l’Institut. Aquestes activitats les van dur a terme
els alumnes dels cicles formatius de grau superior d’Educació Infantil i d’Integració Social i algunes
logopedes van ajudar a organitzar les xerrades i les altres activitats que es van fer. Per fer difusió de
la nostra professió també es van repartir samarretes, calendaris i bolígrafs del CLC als alumnes.
En total es van recollir 444,67 euros.
Gràcies a tots els que vareu col·laborar!!!

Anna Vila, Vocal de Girona

Vocalia de Tarragona
La vocalia de Tarragona us convida a participar a la xerrada: “Del cos a la paraula”: presentació de La
Bombolleta, una cooperativa de pràctica psicomotriu de recent creació, impulsada per 3 psicòloguespsicomotricistes, la Marta Domènech Arbonès,la Celia Camps Pérez i l’Eva Guerrero Álvarez.
La pràctica psicomotriu s’ofereix com un important recurs per acompanyar el desenvolupament de
l’infant, a través d’una intervenció que pot ser des de preventiva- educativa a terapèutica. La pràctica
de la psicomotricitat parteix del joc motriu lliure per abordar de forma simultània, a través de l’acció,
els aspectes motrius, afectius, comunicatius i cognitius, ja que són entesos com interdependents.
Dissabte 15 de febrer de 2014 a les 10.30 h. Lloc: C/ St. Magí, 6, 43004 Tarragona
Olga Rion, Vocal de Tarragona

3 - Full informatiu del CLC - n.72 - febrer de 2014

Vocalia de Salut
Benvolguts/des col·legiats/des,
Us comunico que el proper dia 19 de Febrer a les 11 h es celebrarà la primera reunió de la nova
comissió de la vocalia de salut del CLC. En aquesta reunió tindrem una primera presa de contacte i
coneixerem els vostres punts de vista per poder obrir línies de treball que permetin el desenvolupament
d’aquesta àrea fonamental en la nostra professió i en el nostre Col·legi. Així mateix, es decidirà
l’agenda de les properes reunions.
Si esteu interessats cal que confirmeu l’assistència a info@clc.cat
Moltes gràcies per el vostre interès a participar en aquesta comissió.
Salutacions,

Eduardo Ríos, Vocal de Salut

Convocatòria vii Premi d’Assaig Pedagògic
Frederic Company
El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, convoca el VII
Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, que té com a finalitat el foment i la difusió
de treballs de caràcter pedagògic que contribueixin a
donar a conèixer, difondre, potenciar i aprofundir en
la reflexió i anàlisi al voltant de l’exercici professional
de la Pedagogia i la Psicopedagogia i les seves àrees
de coneixement.
En aquesta VII edició, el Premi d’Assaig Pedagògic
Frederic Company i Franquesa, tindrà com a tema:
INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN L’ÀMBIT PROFESSIONAL, per incentivar la investigació i impulsar l’anàlisi
en profunditat dins la professió, amb l’objectiu de
cercar noves propostes en l’àmbit de la recerca i la
innovació pedagògica i psicopedagògica.
És una convocatòria oberta a la participació de tots/
totes els/les pedagogs/gues i psicopedagogs/gues

–titulats i estudiants- col·legiats i no col·legiats,
tant de Catalunya, com de l’Estat Espanyol, i de
les entitats membres de la Federació Europea de
Professionals de la Pedagogia.
Les bases del VII Premi d’Assaig Pedagògic Frederic
Company i Franquesa: INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN
L’ÀMBIT PROFESSIONAL, estan disponibles al web:
http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=1809&i=ca
El lliurament del premi el portarà a terme, com mana
la nostra tradició, la Sra. M. Assumpció Pou, vídua de
Frederic Company i Franquesa, el dimarts 10 de juny
de 2014, en un acte a la Seu del Col·legi de Pedagogs
de Catalunya. Aquell dia, farem una retrospectiva
dels 12 anys del COPEC, que es compleixen enguany
i aprofitaré per acomiadar-me de tots vosaltres.
Us hi esperem!
Salut, País i Pedagogia!

Informacions alscp
Us informem de les accions que dur a terme el CLC com a membre de l’associació Intercol·legial formulant
al·legacions a l’Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals (ALSCP), dins del tràmit d’audiència
de deu dies que va atorgar el Consell d’Estat.
Des de la Intercol·legial s’està treballant un dossier per anar a parlar amb els membres del Consell d’Estat
on es justificarà, entre d’altres, la necessitat de col·legiació obligatòria de la professió de logopeda, com a
professió sanitària reconeguda expressament per la LOPS que suposa un contacte i un tracte directe amb
els pacients, igual que la resta de professions sanitàries que sí són de col·legiació obligatòria, afectant de
forma directa i greu a la salut i a la seguretat de les persones.
Es preveu que el Consell d’Estat emeti el seu dictamen a mitjans o finals de febrer. En funció del contingut
del Dictamen del Consell d’Estat i de la voluntat del Consell de Ministres, el projecte de llei trigarà més o
menys a entrar al Congrés dels Diputats per a la seva tramitació parlamentària. A data d’avui no hi ha cap
estimació sobre el calendari previst.
En segon lloc, la Intercol·legial està treballant amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per tal
d’elaborar una Guia Pràctica amb les respostes als dubtes que es plantegen als col·legis sobre la gestió de
les dades dels seus col·legiats.
Us mantindrem informats!
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Tastets de llengua

Noms invariables: no és llapissos!
En català, hi ha noms que són invariables; això vol dir que tenen la mateixa forma tant en el singular com en el plural. És el cas del mot llapis i, per tant, direm: un llapis, dos llapis i tres llapis i
en cap cas direm dos llapissos o tres llapissos.
Altres mots que també són invariables són tos, pols, cactus, globus, fetus, virus, focus...
I en el proper tastet... més coses sobre llengua catalana!

CNL DE BARCELONA Delegació de l’Eixample
C/ Mallorca, 115-123, entl. 1a • 08036 Barcelona

Xerrada gratuïta LECTURA FÀCIL
Dimecres 22 de gener a la seu del CLC es va oferir el Taller pràctic gratuït: Estímul lector per a persones
amb dificultats lectores. Les possibilitats de la Lectura Fàcil, que va batre rècords d’assistència.
Els ponents del taller, membres de l’Associació de LF, a més a més d’explicar qui són i les activitats que
fan, van oferir una xerrada pràctica i varen portar un ampli assortiment de llibres per triar i remenar. Els
assistents al curs van poder-los adquirir amb un descompte especial d’un 10%. Va ser un matí intens i
molt interessant.
Esperem poder torna-ho a repetir!

Estem preparant la propera revista logopèdia
Necessitem les vostres aportacions i
suggeriments per tal d’innovar els continguts.
US PODEU ADREÇAR A info@clc.cat

Anima’t a col·laborar!
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Agenda de Formació
Continuada del clc
Febrer 2014
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

Presentació del llibre
INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN TRASTORNOS DE LA VOZ

A càrrec de: Inés Bustos, pedagoga i logopeda i Diana Grandi, llicenciada en
fonoaudiologia i logopeda especialitzada en TMF.
Data: 14 de febrer de 2014 Hora: 10.30 h

Monogràfic DIFICULTATS DE LA COMUNICACIÓ EN ELS
TRASTORNS DE NEURODESENVOLUPAMENT
A càrrec de: Berta Salvadó, Mariona Clofent i Mario Montero
Dates: 15 de febrer Horari: de 10 a 13.30 h Durada: 3.30 hores

Març 2014
Jornada en homenatge a Caterina Noguer
COMUNICACIÓ I NEUROLOGIA
Data: 8 de març Horari: de 10 a 14 h

Abril 2014
Jornada Dislèxia CLC – Associació Catalana Dislèxia
Data: 26 de abril
Horari: de 9 a 19 h

Aforament limitat. Reserveu la vostra plaça!

Nous col·legiats del 18 de desembre al 5 de febrer de 2014
Benvinguts al CLC!
Us informem que el llistat sencer
(col·legiats exercents, col·legiats no
exercents) està publicat al nostre web:

Douhri Aissa, Hanan - La Seu d’Urgell
Garrudo Vela, Marta - Mataró
Martín Sánchez, Lidia - Blanes
Vila Torrents, Marta - Vilanova Del Vallès

www.clc.cat

horari del CLC
de dilluns a divendres de 9 a 19 h
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Xi Concurso Literario de Relato Breve Parkinson Astorga 2014
La Asociación “Parkinson Astorga” convoca su XI concurso literario de Relato Breve Parkinson
Astorga 2014 de acuerdo con las siguientes bases:

1.- Podrán concurrir las personas mayores de 18 años, con un único relato por participante.
2.- Los trabajos, deberán ser redactados en castellano, inéditos y sensibilizados con la realidad de la enfermedad,
con las personas afectadas, sus familiares o sus cuidadores.

3.- La extensión será de un mínimo de tres folios y un máximo de seis, por una sola cara, con letra del tamaño
12 e interlineado sencillo.

4.- El plazo de admisión de los originales finaliza el día 30 de Marzo.
5.- Los trabajos deben enviarse a:
Parkinson Astorga y Comarca
Calle Pío Gullón, 20- 4º
24700 Astorga (León).
Consultas e información: teléfono: 987 615 732.
E-mail: parkinsonastorga@hotmail.com Web: www.parkinsonastorgaycomarca.org
6.- Los trabajos se enviarán por cuadruplicado, firmados con seudónimo y con un título, acompañados de un
sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el título del trabajo y el seudónimo y en su interior, nombre y apellidos
del autor, domicilio, lugar de residencia y teléfono. Se adjuntará un CD del relato.
7.- Se concederá un único premio de 800 euros, diploma y publicación en libro acompañado de los relatos
finalistas. Será entregado en el acto de celebración del “Día Mundial del Parkinson” que tendrá lugar en el
Auditorio del Conservatorio “Ángel Barja” de Astorga el día 11 de Abril.
Los autores premiados se comprometen a recibir el premio en este acto público.
8.- Podrán concederse hasta dos accésit, acompañándose de diploma y publicación en libro. No tendrán
dotación económica alguna.
9.- Los ganadores serán informados por teléfono, fax o e-mail.
Astorga, a 1 de enero de 2014
Organiza:
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INVERTIR EN FONS D’INVERSIÓ
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1

Què és un Fons d’Inversió?
És un instrument d’estalvi que està format pels
capitals aportats per un nombre variable de
persones (els partícips).

La rendibilitat d’un Fons pot ser tant positiva com
negativa, segons l’evolució del valor liquidatiu.
Aquest és variable i depèn dels actius en els que
inverteix i de l’evolució dels seus preus als
mercats financers.

El patrimoni d’un Fons pot augmentar o disminuir
per dos motius: (i) per compres o vendes
parcials/totals de participacions o, (ii) per
variacions en el valor de mercat dels instruments
que componen la cartera del Fons.



Existeix una àmplia gamma de Fons que es
distingeixen per la seva política d’inversió
(informació disponible en el prospecte del Fons).

Per tal de seleccionar el Fons de Sabadell
Inversió que millor s’adapti als seus interessos i
objectius el primer que ha de fer és plantejar-se
els següents aspectes:



POSICIONAMENT D’ ASSET ALLOCATION



a) Perfil de risc de l’Inversor, indica la capacitat
d’asumir pèrdues i risc del Fons
b) Horitzó durant el qual es desitja mantenir la
inversió
c) La política d’inversió, indica la vocació
inversora recollida en el prospecte del Fons
d) Liquiditat del Fons
e) Rendibilitat

3

Com triar un Fons?

2

3,6%

5,0%

36,8%

49,6%

5,0%

RENDA FIXA GOVERN
RENDA VA RIA B LE
IM M OB ILIA RI

RENDA FIXA CORP ORA TIVA
M A TÈRIES P RIM ERES

Dades a 31 de decembre de 2013

Avantatges

Per rendibilitat, pot aconseguir una rendibilitat
major pels seus estalvis respecte a altres
productes d’inversió.

Per transparència, el partícip té a la seva
disposició una àmplia varietat d’informes públics
per seguir la seva evolució: prospecte, informe
anual, semestral, trimestral, entre d’altres.

Per liquiditat, la gran majoria tenen liquiditat total
i immediata sense penalització.

Per seguretat, hi ha una alta diversificació i
qualitat en les emissions utilitzades.

Per varietat, l’àmplia varietat de Fons permet
escollir la millor opció segons el risc del Fons i el
termini de temps previst per a la maduració de la
inversió.

Per la seva fiscalitat.

4
Tractament fiscal del traspàs de Fons. És el
trasllat de la inversió efectuada en un Fons cap a
un altre ja sigui, en la mateixa gestora o en una
altra. No implica efectes fiscals en l’IRPF mentre
no es produeixi el reemborsament definitiu. Les
noves participacions conservaran el valor i la data
de compra d’aquelles que s’hagin venut. La llei
obliga que les participacions traspassades siguin
sempre les més antigues. La fiscalitat només és


Fiscalitat

aplicable per a persones físiques residents a
Espanya. Reemborsaments en Fons. Tributen
com a guany o pèrdua patrimonial. Les plusvàlues
generades en menys d'un any, s'inclouen a la
base general i tributen al tipus marginal. A partir
d'aquest termini s'integren a la base imposable i
la tributació se situa entre el 21% i el 27%. Estan
subjectes a una retenció a compte del 21%.
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Informació externa
Presentació del llibre:
INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN
TRASTORNOS DE LA VOZ

Inés Bustos Sánchez (Coordinadora)
Dimecres, 19 de febrer a les 19 h
Sala d’actes de la Fundació Universitària del Bages
www.fub.edu
Gratuit

21a Jornada CDIAP DEL MARESME

La criança com a base de la Salut Mental
Mataró, 10 de març 2014-02-04
Auditori Parc TecnoCampus Mataró-Maresme
Inscripcions: www.fundmaresme.com
Preu inscripció 10€ amb esmorzar inclòs.

Jornada sobre
Logopèdia i envelliment

Curso teorico-práctico de
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO
LOGOPÉDICO DEL SISTEMA
BUCOFONADOR. NIVEL 1.

PSICOPRAXIS Centros de
Psicomotricidad

Jornadas TAV (Terapia Auditiva
Verbal) Una alianza entre padres y
profesionales

Dia: 22 de febrer de 9.15 a 13.30 h
Lloc: FPCEE Blanquerna
Inscripcions: logopedia_tw14@blanquerna.url.edu
93 2533265
Ingrés-donació (a partir de 10€)

Madrid, Burgos, Palma de Mallorca, Ibiza
Febrero:

Curso: Valoración de la Alteración Neurológica
Curso: Estimulación Orofacial
8 de marzo, Jornada “PSICOMOTRICIDAD: Juego y
Relación”
Universidad de Comillas. Madrid
Descompte pels col·legiats
Inscripcions: www.psicopraxis.com

Curs: INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA
EN DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO

Dies: 1 i 2 de març 2014
Lloc: EU Gimbernat-Cantabria, Torrelavega (Cantabria)
Inscripcions: www.logopedascantabria.org
Descompte pels col·legiats

Dies: 26 i 27 d’abril a Barcelona
Lloc: RÍOSARCAS associats
Inscripcions: www.riosarcas.com
Descompte pels col·legiats

Federación AICE
Dies: 23-24 de maig 2014
Lloc: Auditorio CaixaForum, Paseo del Prado, 36. Madrid
Inscripcions: www.implantecoclear.org
93 3317475
Descompte pels col·legiats

Curso teórico-práctico de
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO
LOGOPÉDICO DE LA AUDICIÓN nivel 1
Dies: 24 i 25 de maig a Barcelona
Lloc: RÍOSARCAS associats
Inscripcions: www.riosarcas.com
Descompte pels col·legiats

Curs: INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA
EN DISFÁGIA

disseny santidu@telefonica.net

Dies: 8 i 9 de març 2014
Lloc: Valladolid
Inscripcions: secretaria@logopedascyl.es
Descompte pels col·legiats

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