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NOVA JUNTA
DE GOVERN AL CLC
Benvolguts col·legiats, recentment us vam informar que l’única candidatura que es va
presentar a la convocatòria d’eleccions va ser proclamada per la Junta de Govern el dia 9 de
setembre i va quedar automàticament elegida. Aquesta candidatura estava integrada per:
Degana
Tresorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Mireia Sala
Ma. del Mar Arriaga
Anna Civit
Victoria González
Judith Guim
Berta Salvadó

Els nous integrants de la Junta van assumir les seves funcions el passat 18 de setembre,
per tant, la nova Junta del Govern del CLC ha quedat integrada per:

Degana
Sotsdegana
Secretària
Tresorera
Comptadora
Vocal d’Educació
Vocal de Salut
Vocal de Benestar i Família
Vocal de Barcelona
Vocal de Girona
Vocal de Lleida
Vocal de Tarragona

Mireia Sala
Diana Grandi
M. Carme Martín
M. Mar Arriaga
Catherine Perelló
Anna Civit
Eduardo Ríos
Victoria González
Berta Salvadó
Anna Vila
Judith Guim
Olga Rion

La Junta de Govern agraeix moltíssim la feina feta per la Mamen López, la Ingrid Fontanals
i la Noemí Rodríguez, ja que aquestes tres companyes deixen els seus càrrecs després de
molts anys de treball en benefici de tots els col·legiats!
Com cada vegada que hi ha procés electoral, comencem una nova etapa amb nous
projectes, empenta renovada i molta determinació per portar endavant el nostre Col·legi
professional.
Comptem amb tots vosaltres!

Junta de Govern del CLC.
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Un diàleg obert i
de coneixement mutu...
Benvolguts i benvolgudes,
Iniciem una nova etapa en la història del Col·legi de Logopedes de Catalunya amb gran satisfacció
i Il·lusió, conscients de la responsabilitat que suposa vetllar per la millora de la nostra professió i
aproximar-la al prestigi i reconeixement socials de què gaudeix en altres països. Aquest ha estat
l’objectiu prioritari des de l’any 1998 i ho seguirà essent, per la qual cosa treballarem coordinadament
amb universitats, associacions i administracions públiques.
La logopèdia gaudeix d’una llarga tradició al nostre país, però és una professió “oficialment” jove.
Durant molts anys, la formació va ser no reglada, fins que el 1991 es va crear el títol universitari
oficial de diplomatura, reconvertit actualment en grau. Això representa un salt molt important en la
consolidació de la logopèdia que hem de saber aprofitar. No podem permetre que la professió quedi
debilitada pel desconeixement de les noves generacions d’estudiants, per unes expectatives laborals
precàries i per la competència d’altres disciplines.
Cal esmerçar esforços per cooperar entre nosaltres amb l’objectiu d’enfortir-la i donar-li l’empenta
que necessita perquè sigui més reconeguda en la nostra societat. Volem rendibilitzar els punts forts
de cada professional per poder reunir les forces necessàries per a aquest repte. Desitgem arribar
a cadascun de vosaltres perquè us hi impliqueu i hi aporteu experiència, els més grans, i il·lusió i
emprenedoria, els més joves.
Atès que el coneixement és transversal, hem d’establir ponts amb les professions properes per treballar
en equip i col·laborar conjuntament. A més, continuarem defensant la figura del logopeda com
l’expert en comunicació humana que intervé en la prevenció, avaluació, tractament i estudi científic
dels trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla i la veu.
És hora d’avançar junts per aconseguir el prestigi professional que ens mereixem. Des de la Junta de
Govern volem establir un diàleg obert i de coneixement mutu amb tots i cadascun dels col·legiats
i col·legiades i convidar-vos a fer aportacions, crítiques constructives, expressar opinions, proposar
projectes i participar en activitats.
Salutacions cordials,

Mireia Sala i Torrent
Degana, Col·legi de Logopedes de Catalunya

Vocalia de Girona
S’ha acabat l’estiu i tots ens tornem a posar les piles!
Des de la vocalia de Girona volem tornar a fer una trobada més informal i, per això, estem
organitzant un sopar de logopedes! L’anterior que vam fer va tenir molt èxit i hem decidit tornar-ho a
repetir. La idea és que entre queixalada i queixalada parlem d’alguna trobada que ens interessaria fer
a Girona, intercanviem idees i experiències, etc.
El sopar serà a Girona el dia 29 de novembre. Més endavant us informarem de
l’hora i del lloc on el farem.
Tothom hi està convidat!!!
Cal que confirmeu la vostra assistència per així poder-ho encarregar.
Teniu temps fins el dia 22 de novembre per apuntar-vos.
Podeu informar-ho al CLC o directament a la vocal de Girona (606 599 691).
Gràcies per endavant i fins aviat!!

Anna Vila (vocal de Girona)
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Els Col·legiats i les Comissions de Treball
La logopèdia és una professió sanitària reconeguda per la LOPS (Llei 44/2003 de 21 de novembre d’ordenació de les professions sanitàries) però, com sabem, també es desenvolupa en els àmbits d’Educació
i de Benestar i Família, entre d’altres.
Des de la seva creació el CLC ha treballat molt en els diferents àmbits i s’han aconseguit avenços importants,
en alguns casos, i més modestos, en d’altres, però encara hem de treballar dur per aconseguir moltes fites
pendents, en benefici dels usuaris i de la nostra professió.
Els nous vocals departamentals, a partir dels canvis a la Junta de Govern degut al procés electoral, són:
Victòria González (V. de Benestar i Família), Anna Civit (V. d’Educació) i Eduardo Ríos (V. de Salut). A la junta
també hi ha quatre vocals provincials: Olga Rion i Anna Vila, que continuen com a vocals de Tarragona i
Girona, respectivament; i Berta Salvadó i Judith Guim que s’estrenen com a vocals de Barcelona i Lleida.
Tots ells són conscients que hi ha molta feina a fer i que no és un treball fàcil... però no estan sols, el col·
legi està format per molts col·legiats! Ara, més que mai, en aquests moments força complicats per les
polítiques de retallades i situacions socials complexes, us necessitem!
Demanem als logopedes disposats a formar part de les comissions provincials o interessats en les diferents
àrees departamentals (Salut, Educació, Benestar i Família) que participeu activament i formeu part de les
diferents comissions de treball o bé envieu els vostres comentaris, suggeriments, aportacions, idees, interessos, inquietuds, que es puguin treballar o millorar dins d’aquestes comissions.
Si voleu formar part de les diferents comissions de treball envieu, si us plau, un correu a info@clc.cat,
especificant a quina comissió us interessa participar:
Assumpte: Comissió de .................

Comptem amb vosaltres! És en benefici de tots!

Col·legi de Logopedes de Catalunya

Vocalia de Tarragona
La Vocalia de Tarragona organitza el proper dissabte 16 de novembre una jornada de treball sobre
noves tecnologies aplicades a la logopèdia. Us convidem a compartir recursos, aplicacions, pàgines
webs interessants i tot allò sobre les noves tecnologies que podem utilitzar en el nostre treball diari.
Disposarem d’un ordinador portàtil i connexió Internet per explorar els recursos aportats pels assistents.
Porteu la vostra tauleta per ensenyar les aplicacions que utilitzeu.
Degut a que el lloguer de la sala té un cost per part del CLC, si no hi ha un mínim d’inscrits no es
podrà realitzar la trobada.
Dia: dissabte 16 de novembre de 2013 Hora: de 10.30 a 12.30 h
Lloc: Viver d’empreses Pau del Clos, Plaça Prim, 6 - 43001 TARRAGONA
Us hi esperem! Cal confirmar l’assistència a info@clc.cat
Olga Rion
vocaltarragona@clc.cat

Benvolguts col·legiats,
Us transmetem la petició d’una companya.

--------------------------------------------------------------------Sóc col·legiada i necessitaria informació sobre la Miastenia Gravis en nens diagnosticats als 5 anys
sobre la seva evolució, ja què és el primer cas que tinc sobre el tema i ara mateix només localitzo
informació en el cas d’adults, i potser tenen diferent evolució i la feina què he de fer com a logopeda
és diferent en el cas de nens tan petits.
Moltes gràcies.
Enviar resposta al correu del CLC: info@clc.cat
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Los padres del Implante Coclear moderno
galardonados con el Premio Lasker-DeBakey de
Investigación Clínico-Médica
Barcelona, 26 de septiembre de 2013 – La Fundación Albert y Mary Lasker, que recompensa anualmente,
desde 1946, a las personas vivas que hayan hecho contribuciones a la ciencia médica, anunció el
pasado 16 de septiembre a los ganadores de la distinción que otorgan, que viene acompañada de un
premio económico de 250.000 dólares. La entrega oficial de los reconocimientos tuvo lugar el 20 de
septiembre en Nueva York.
El Premio Lasker-DeBakey de investigación clínico-médica ha recaído este año en Graeme Clark, profesor
emérito de la Universidad de Melbourne en Australia, Ingeborg Hochmair, fundadora y directora
ejecutiva de la compañía de implantes cocleares MED-EL en Innsbruck, (Austria), y Blake Wilson de la
Universidad de Duke en Carolina del Norte, quienes son los responsables de desarrollar el implante
coclear moderno.
Los Premios Lasker se encuentran entre los premios de ciencia más respetados del mundo. Los ganadores
de dichos premios en la categoría de investigación clínico-médica son seleccionados por un distinguido
jurado internacional presidido por Joseph L. Goldstein, el Premio Lasker 1985 para investigación médica
básica y Premio Nobel de medicina. Los laureados con el Lasker reciben un diploma destacando sus
logros y una estatuilla, con su nombre, de la victoria alada de Samotracia, símbolo tradicional de la
Fundación Lasker, que representa la victoria de la humanidad sobre la enfermedad, invalidez y muerte. Se
le considera el “Nobel americano”, y muchas veces es el precursor de éste. Ochenta y tres galardonados
con el Lasker han recibido el Premio Nobel, incluyendo 31 en los últimos 20 años.
El Implante Coclear (I.C.) es una ayuda técnica para paliar las sorderas profundas neurosensoriales
bilaterales. Actualmente, en España hay alrededor de 9.000 implantados, 60% niños y 40% adultos. Los
primeros pasos con el I.C. se realizaron el 25 de febrero de 1957 en Francia; esa primera intervención
precursora de los I.C. corrió a cargo de los doctores Djourno y Eyres y los galardonados de este prestigioso
premio son los padres del implante coclear moderno porque consiguieron que el sueño de Djourno y
Eyres se hiciera realidad.
Persona de contacto: M. Teresa Amat

aice@implantecoclear.org • http://www.implantecoclear.org

III Premi Bones Pràctiques
en Lectura Fàcil
Us recordem que està oberta la 3a edició dels
Premis Bones Pràctiques de Lectura Fàcil (LF) i

hem ampliat el termini de presentació fins
el 30 d’octubre.

Volem premiar iniciatives de diferents àmbits
que utilitzin materials LF per promoure la lectura,
la inclusió social i la democràcia informativa,
valors amb els quals s’identifica el projecte
Lectura Fàcil.
Si sou una entitat, un centre educatiu, una
biblioteca, etc. i treballeu amb aquests materials,
expliqueu-nos el vostre projecte. L’ALF valorarà
aquelles iniciatives i entitats que s’han mostrat
actives en el foment de la lectura i la dinamització
lectora, i les premiarà amb un lot de llibres LF.
Consulteu les bases del premi
http://www.lecturafacil.net/news/item?item_
id=80140
Més informació: Associació Lectura Fàcil
Tel. 93 310 76 94 / www.lecturafacil.net

Protocol de detecció
i prevenció de
la dislèxia per a
pediatria
Amb l’objectiu de suggerir als
pediatres una eina ràpida i acurada
de detecció de signes de risc per a
la Dislèxia Evolutiva, s’ha creat un
Protocol de Detecció i Prevenció
de la Dislèxia per a pediatria.
En l’elaboració del protocol han
participat l’Associació Catalana de
Dislèxia, el Col·legi de Logopedes,
Anne Fundació i Dexeus.
Properament es presentarà en el
Col·legi de Logopedes.
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PRESENTACIONS MENSUALS AL CLC
RECURSOS EN LÍNEA DE LLENGUA CATALANA
Continuem amb el cicle d’activitats mensuals gratuïtes per als col·legiats.
En aquesta ocasió, i a petició de moltes persones que no han pogut assistir a la presentació anterior, el Consorci per a la Normalització Lingüística de Barcelona torna a col·laborar amb nosaltres
fent una sessió de recursos en línia de llengua catalana.
Data: 30 d’octubre de 2013 Horari: de 10 a 11.30 h Lloc: seu del CLC

La sessió va dirigida, sobretot, a aquells i aquelles professionals que fan servir la llengua catalana per
a la seva tasca professional, i posa al seu abast la majoria de recursos que es poden trobar a la xarxa
que fan referència a la llengua catalana: diccionaris, vocabularis, traductors, correctors…, perquè
puguin resoldre dubtes.
La sessió té una durada aproximada d’una hora i mitja i va a càrrec d’un tècnic o tècnica d’assessorament
del Consorci per a la Normalització Lingüística, amb el qual tenim un conveni.
La sessió pretén ser pràctica, i inclou exemples amb totes les eines que es presentaran.
Les persones que hi assisteixin poden intervenir-hi formulant preguntes, aportant exemples, etc.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
GUÍA PARA PADRES DE NIÑOS DISLÉXICOS
A càrrec de: Neus Buisán, logopeda i Presidenta de l’Associació Catalana de la Dislèxia
Data: 20 de novembre de 2013 Horari: de 10 a 11.30 h Lloc: seu del CLC
Aquest llibre és el resultat de 20 anys de treballar conjunt amb famílies, mestres o
logopedes , també és el resultat d’infinitat de trobades amb nens i nenes, nois i
noies dislèctics i amb els seus pares, de fet intenta respondre a les preguntes que
ens fem les famílies quan rebem la notícia de que el nostre fill pot ser dislèctic o
sospitem que pot patir algun tipus de trastorn d’aprenentatge.
Les dificultats d’aprenentatge en els nostres fills o alumnes, sovint impacta molt negativament en l’entorn
familiar i en el seu procés escolar no és fàcil enfrontar-se als problemes derivats de qualsevol tipus de
dificultat, tampoc ho és entomar les conseqüències familiar, socials i acadèmiques de la dislèxia.
Les famílies necessiten informació i, si pot ser, formació. En aquest llibre els pares poden trobar
respostes a les demandes que se’ls van presentant any rere any, curs rere curs, però també pot ser
útil per als mestres i professors i, en general, per a totes aquelles persones que estiguin interessades
per les dificultats derivades de la dislèxia
Recordem que l’aforament de la sala és limitat i es requereix la reserva prèvia de plaça.
L’absència sense avís previ us inhabilita per assistir a les següents presentacions gratuïtes.
Us hi esperem!

2013

Comissió de CCI

1998

anys

felicitats CLC
horari del CLC
de dilluns a divendres de 9 a 19 h
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Agenda de Formació Continuada del clc
Novembre i Desembre 2013
Monogràfic La discalcúlia

A càrrec de: Anna Sanguinetti Data: 22 de novembre de 2013 Horari: de 18 a 21h Durada: 3 hores

Monogràfic Dificultats del llenguatge associades al TDAH
A càrrec de: Virginia Trémols Montoya Data: 23 de novembre de 2013
Horari: de 9.30 a 13.30 h Durada: 4 hores

Curs Noves competències per a l’avaluació i el diagnòstic en l’àmbit logopèdic
Avaluació i diagnòstic logopèdic de l’audició. Nivell 1.*

A càrrec de: Eduardo Ríos Dates: 29 i 30 de novembre de 2013
Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h Durada: 16 hores
*Acreditació -Sol·licitada l’acreditació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
- Aquest curs tindrà uns crèdits que serviran per accedir al futur Diploma d’Acreditació Avançada

Curs Noves competències per a l’avaluació i el diagnòstic en l’àmbit logopèdic
Exploració i diagnòstic logopèdic de les alteracions bucofonatòries. Nivell 1.*

A càrrec de: Orietta Calcinoni i Eduardo Ríos Dates: 14 i 15 de desembre
Horari: dissabte de 9 a 14 h i de 15 a 20 i diumenge de 9 a 14 h Durada: 16 hores
*Acreditació -Sol·licitada l’acreditació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
- Aquest curs tindrà uns crèdits que serviran per accedir al futur Diploma d’Acreditació Avançada

Gener 2014
Curs Semipresencial sobre “Peritatge Logopèdic”

Coordinació: Roser Garganta i Andreu Sauca Durada: anual Data: A concretar. Inici: 2014 a concretar.
Vista l’acceptació del curs realitzat a l’any 2006 i amb l’ànim de facilitar i millorar la funció pericial del logopeda, la comissió de Formació Continuada del CLC torna a proposar aquest curs, que en aquesta ocasió es
farà amb modalitat semipresencial. Encara que segons la normativa vigent no és obligatori tenir formació
prèvia per fer un peritatge, tenint en compte l’especificitat i complexitat de la matèria, es recomana fer
aquesta formació a tots els logopedes interessats en el àrea pericial.

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

Curs Educació i rehabilitació de la veu en la parla i en el cant

a càrrec de: Eduardo Ríos i Jesús Arcas Dates: 17 i 18 de gener de 2014 Horari: divendres de 10 a 14 h i
de 15 a 19 h Dissabte de 10 a 14 h. Durada: 12 hores

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

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

Nous col·legiats del 21 de juny al 3 d’octubre de 2013
Avecilla Martinez, Cristina - Cardedeu
Bahillo García, Pilar - Granada
Barrocal Gómez, Marta - Cànoves i Samalús
Bataller Prim, Marina - Bordils
Bel Sanchez, Cristina - El Papiol
Cases Poley, Raquel - L’hospitalet de Llobr.
Casillas Roiget, Henar - Barcelona
Cerrillo Gil, Laura - Barcelona
Claverí Moreno, Rebeca - Barcelona
Clotet Galià, Teresa - Ulldecona
Demina, Olga - Barcelona
Espartal Abajo, Esther - Mataró
Falcó Guillén, Núria - Gavà
Felip Rasco, Gabriel - Olesa de Montserrat

Fernández Gómez, Mireia - Sta Coloma de Gram.
Galtés Puig, Meritxell - Vilafranca del Penedes
Garcia de la Plaza Boza, Silvia - Martorell
Guixà Corona, Montserrat - Figueres
Iglesias Balaguer, Nieves - Sanlúcar la Mayor
Loza de Balanzó, Maria - Barcelona
Martín Monegal, Gemma - Vilassar de Mar
Martínez Placencia, Mari - Lliça de Vall
Martinez Romero, Sofia - Barcelona
Morraja Morales, Andrea Edit - Barcelona
Riazuelo Castillo, Mª José - Barcelona
Romero Novo, Carmen - Montcada i Reixac
Romero Paz, Olga - Lleida
Ruiz Pérez, Estefanía - Premià de Mar

Saez Moreno, Mireia - L’Hospitalet de Llobr.
Serramià Salmerón, Clàudia - Sant Cugat del Valles
Serrat Barcons, Míriam - Sant Pere de Torelló
Tudela Alcàcer, Balbina - Barcelona
Ustrell Abancó, Montserrat - Sabadell
Valderrey Cenador, Judith - L’Hospitalet de Llobr.
Vila Gasull, Coral - Girona
Yousef Pinto, Aida - Barcelona
Zegarra Ramirez, Yessenia - 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
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Fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia
Us informem que el dia 20 de setembre de 2013 va entrar en vigor per als col·legis professionals i per a
tots els professionals col·legiats, les obligacions derivades del Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual
es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.
A partir del dia 20-9, tant els col·legis com els professionals tindran l’obligació d’informar, disposar, lliurar
i tramitar els fulls de queixa, reclamació i denúncia quan ho sol·licitin els usuaris dels serveis que presten.
El procediment a seguir varia en funció de si estem davant d’una queixa/reclamació o de si estem davant
d’una denúncia.
La queixa és una “petició de la persona consumidora en virtut de la qual vol posar en coneixement tant
de la persona física o jurídica que comercialitza béns o presta serveis [el professional] com d’un organisme
habilitat [l’Agència Catalana del Consum o el col·legi professional] uns fets, esdeveniments o circumstàncies que han afectat el funcionament normal de la relació de consum i que, malgrat no ésser constitutius
d’infracció administrativa, poden servir, una vegada esmenats, per millorar la qualitat dels béns i serveis
que s’ofereixen al mercat o l’atenció que es presta a les persones consumidores.”
La reclamació també és “una petició de la persona consumidora en virtut de la qual vol posar en coneixement
tant de la persona física o jurídica que comercialitza béns o presta serveis com d’un organisme habilitat uns
fets, esdeveniments o circumstàncies que han afectat el funcionament normal de la relació de consum”,
però que en aquest cas, el que sol·licita és “obtenir la reparació d’un dany, l’anul·lació d’una prestació, el
rescabalament de quantitats, la rescissió d’un contracte i/o l’anul·lació d’un deute”.
En darrer lloc, la denúncia és “una petició de la persona consumidora en virtut de la qual vol posar en coneixement de l’Administració o d’un col·legi professional uns fets, esdeveniments o circumstàncies” que en
aquest cas sí que “poden ser constitutius d’infracció administrativa”; amb l’objectiu que “les administracions
públiques o els col·legis professionals competents, si escau, els investiguin i actuïn d’ofici per corregir la
conducta infractora i, d’aquesta manera, defensi els interessos generals de les persones consumidores.”

Obligacions per als professionals
1. Exhibició d’un cartell advertint de l’existència dels fulls oficials.
2. Obligatorietat de tenir els fulls oficials a disposició dels usuaris.
Disponibilitat de fulls oficials dins i fora del centre/establiment.
El professional ha de disposar dels fulls oficials normalitzats:

El Decret estableix en el seu annex el model normalitzat de full oficial que han de disposar i lliurar els professionals. Els fulls oficials estan integrats per tres exemplars: un per a la persona consumidora, un per a
l’organisme habilitat (col·legi o ACC) i el tercer per al professional. També trobareu còpia dels fulls oficials
a la web de l’ACC: http://www.consum.cat/doc/doc_59629304_1.pdf.
El professional ha de lliurar aquests fulls oficials normalitzats a la persona usuària que ho sol·liciti.

S’ha d’informar i facilitar les instruccions i els drets dels usuaris:

L’article 3.3 del Decret estableix que a més a més dels fulls oficials, el professional també haurà de:
a) facilitar a la persona usuària el full d’instruccions normalitzat que es troba annex al Decret, on s’explica
com emplenar i tramitar els fulls oficials, i,
b) informar sobre les obligacions de l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal:
D’altra banda, si l’establiment disposa de pàgina web o de correu electrònic, també pot posar els fulls
oficials a disposició de les persones consumidores a la pàgina web o, si els hi ho sol·liciten per correu
electrònic, els hi pot remetre els fulls oficials en suport electrònic (article 7.1).

3. Responsabilitat del professional en la tramitació del full oficial
El professional ha de deixar constància de la recepció del full oficial
Tramitació dels fulls de queixa i de reclamació

El Decret diferencia el procediment a seguir si es tracta de formalitzar una queixa o reclamació, o una denúncia.
Pel que fa a la tramitació de la queixa o reclamació, el professional pot optar a formular al·legacions i contestar
la queixa o reclamació en el mateix moment en què li lliuren el full oficial; o bé pot donar-ne resposta en un
termini màxim d’un mes des de la data de lliurement/recepció que s’ha fet constar en el mateix escrit. Si la
persona consumidora no rebés una resposta satisfactòria en aquest termini, podrà trametre un exemplar
del full de queixa o reclamació a un organisme habilitat, entre els quals hi ha els col·legis professionals si el
professional està col·legiat, o bé qualsevol altre centre habilitat com l’Agència Catalana de Consum.
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Tramitació dels fulls de denúncia

D’altra banda, si la persona usuària vol formular una denúncia, aleshores el professional l’ha d’informar
per tal que remeti el full de denúncia o bé al servei públic de consum del municipi on estigui domiciliada,
resideixi o s’hagin produït els fets (Agència Catalana del Consum) o al col·legi professional on estigui col·
legiat el professional prestador del servei.

4. Infraccions i sancions per als professionals que incompleixin l’obligació de
disposar, facilitar i tramitar els fulls oficials

En darrer lloc, l’article 13 del Decret estableix que l’incompliment dels preceptes fixats en el Decret tenen la
consideració d’infracció administrativa; i en aquest sentit, l’article 331 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol,
del Codi de Consum de Catalunya considera infracció administrativa:
• no disposar dels fulls oficials (article 331-4m),
• no anunciar de l’existència dels fulls oficials (article 331-4m)
• negar-se o resistir-se a subministrar fulls oficials de reclamació o denúncia de les persones usuàries que
ho sol·licitin (article 331-6g),
• subministrar fulls que no siguin els oficials (article 331-6g)
En conseqüència, d’acord amb el que disposa l’article 332 de la Llei 22/2010, aquestes infraccions poden
ser qualificades de lleus, greus o molt greus, segons les circumstàncies que hi concorrin; i d’acord amb el
que disposa l’article 333-1 poden ser sancionades en els termes següents:
a) Per a les infraccions lleus, una multa de fins a 10.000 euros.
b) Per a les infraccions greus, una multa compresa entre 10.001 i 100.000 euros.
c) Per a les infraccions molt greus, una multa compresa entre 100.001 i 1.000.000 d’euros.

Obligacions per als Col·legis

L’article 5 del Decret estableix que els col·legis professionals, com a organismes habilitats, tenen l’obligació de tenir disponibles els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia per als seus col·legiats i també
per als diferents usuaris dels serveis que presten tant els professionals com el mateix col·legi (cursos que
pugui oferir).
El Decret preveu un procediment que s’ha de seguir per tal de tramitar les queixes, reclamacions i denúncies
dels usuaris, tot i que cada col·legi pot adaptar aquest procediment a les seves peculiaritats organitzatives.
Podeu trobar més informació sobre aquest tema a la propera Revista que rebreu aviat.

Benvolguts col·legiats,
Us transcrivim una noticia molt interessant que ens ha fet arribar una companya col·legiada:
EL SERVEI DE LOGOPÈDIA DE LA CU+ HA REALITZAT 14.450 SESSIONS DE LOGOPÈDIA
PÚBLICA DURANT L’ANY 2012

Les cinc professionals del servei de logopèdia de
la CU+ (Clínica Universitària) han realitzat durant
l’any 2012 fins a 14.450 sessions de logopèdia i
403 noves visites a pacients derivats de la sanitat
pública. La CU+ de la Fundació Universitària del
Bages és l’encarregada de prestar el servei públic
de logopèdia per a les comarques del Bages i del
Solsonès a través d’un conveni amb CatSalut.
Fins a mitjans de l’any passat, aquest servei es
prestava a les instal·lacions del Centre Hospitalari.
Amb la inauguració del nou edifici de la CU+,
tots els tractaments s’han dut a terme en aquest
equipament, amb espais especialment concebuts
per aquesta finalitat.
Segons la memòria que elabora cada any la CU+
per fer balanç de l’activitat duta a terme, al llarg
de l’any 2012 es van donar d’alta 423 processos
de tractament i s’han dut a terme 403 noves
visites a pacients. D’aquests 403, 353 eren del
Bages i 50 del Solsonès i arriben derivats des
de la xarxa d’atenció primària (61,6%) o des de
la xarxa hospitalària (38,4%). Els professionals
encarregats de les derivacions acostumen a ser
pediatres, metges de família, odontopediatres,

otorinolaringòlegs, neuròlegs, rehabilitadors o
especialistes en maxil·lofacial, entre d’altres.
A partir d’aquestes visites, van iniciar un procés de
tractament 219 pacients del Bages i 39 del Solsonès,
en total 258 pacients. De les dades es desprèn que la
majoria d’usuaris, un 46,3%, són nens de menys de
deu anys i que els principals tractaments duts a terme
són per anomalies dentofacials (46,6%), seguits de
les disfonies (29,5%) i afàsia (12,3%). També s’han
tractat casos de disàrtria, laringectomies i trastorns
de fluència, més coneguda com tartamudesa.
Eficàcia en el tractament
Una de les dades més destacades de la memòria
és que el tractament que han rebut els pacients ha
servit per experimentar una millora funcional en el
88,7% dels casos. Això constata l’eficàcia del servei
que ofereixen les professionals de la CU+. Unes
professionals que treballen en coordinació amb els
metges especialistes del Bages i del Solsonès, amb
el Centre de Recursos Educatius per a Deficients
Auditius, el Centre d’Estimulació Precoç del Bages
i que compten amb el suport dels estudis de
Logopèdia de la Fundació Universitària del Bages.
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Sessions puntuals de llengua catalana
Us informem de les noves sessions puntuals de llengua de cost de 7,64 €, de 4 hores de durada que combinen
reflexió teòrica amb exercicis pràctics. Es demana tenir un mínim de nivell elemental 3. Pel fet de tenir conveni
amb el CLC teniu la inscripció preferent.
Pronoms relatius

Durada: 4 hores (2 hores cada sessió) Horari: dt 22 i dj 24 d’octubre de 9.30 a 11.30
Pronoms febles

Durada: 4 hores (2 hores cada sessió) Horari: dc 23 i 30 d’octubre de 18.30 a 20.30
Connectors

Durada: 4 hores (2 hores cada sessió) Data: dt 29 i dj 31 d’octubre de 9.30 a 11.30
En el cas que estigueu interessats en alguna d’aquestes sessions hauríeu de fer arribar el full de codis emplenat a:
Anna Andreu Poquet
Delegació de l’Eixample - CNL de Barcelona
Consorci per a la Normalització Lingüística
93 451 24 45
aandreu@cpnl.cat • www.cpnl.cat
Per a qualsevol consulta o aclariment no dubteu a contactar amb nosaltres.

Centre de Normalització Lingüistica de Barcelona

Convocatòria: octubre 2013
Personal d’organitzacions amb conveni/acord
Organització ...................................................................................................................................................................................................................
Nom i cognoms ...........................................................................................................................................................................................................
NIF/NIE/Passaport .......................................................................................................................................................................................................
Telèfon .................................................................................................................................................................................................................................
Correu electrònic (opcional) . ............................................................................................................................................................................
Opcions de matriculació

Anoteu les opcions de curs per ordre de preferència.
-----------------------------------------------------------------------Primera preferència

Codi curs ...........................................................................................................................................................................................................................
Horari ...................................................................................................................................................................................................................................
Centre ..................................................................................................................................................................................................................................
Adreça .................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------Segona preferència

Codi curs:
Horari ...................................................................................................................................................................................................................................
Centre ..................................................................................................................................................................................................................................
Adreça .................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------Tercera preferència

Horari ...................................................................................................................................................................................................................................
Centre ..................................................................................................................................................................................................................................
Adreça .................................................................................................................................................................................................................................
!Recordeu que caldrà adjuntar o lliurar una acreditació de nivell per
tal de poder formalitzar la matrícula¡
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A continuació us facilitem una nota de
premsa de la Intercol·legial
El president de l’Associació
Intercol·legial trasllada al Ministre
de Guindos la preocupació del sector
col·legial català pel contingut de
l’Avantprojecte de llei de serveis i
col·legis professionals
El president de l’Associació Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya i degà del Col·legi d’Advocats
de Barcelona, Oriol Rusca, ha expressat al ministre Luis
de Guindos en l’entrevista celebrada avui dimarts 1
d’octubre al Ministeri d’Economia i Competitivitat, la
profunda inquietud del sector dels col·legis professionals
de Catalunya per l’orientació de l’Avantprojecte de llei
de serveis i col·legis professionals, aprovat el passat 2
d’agost pel Consell de Ministres.
Oriol Rusca ha defensat el principi de la col·legiació
obligatòria com a millor garantia dels drets dels
ciutadans, per mitjà de les funcions d’acreditació
professional, control de la deontologia i les bones
pràctiques i atenció als consumidors i usuaris que
desenvolupen els col·legis professionals. En cas de no
existir els col·legis professionals, aquestes funcions no
podrien ser assumides per les Administracions Públiques
en l’actual context de crisi econòmica i de reducció de
la dimensió de totes les Administracions.
El ministre s’ha mostrat sensible i receptiu a les
propostes formulades des dels col·legis professionals
de Catalunya i ha transmès el compromís d’estudiar-les
amb atenció.
L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de
Catalunya va presentar al·legacions a l’Avantprojecte de
llei de serveis i col·legis professionals dins del termini
d’audiència pública obert pel Ministeri.
En el seu escrit d’al·legacions, la Intercol·legial de
Catalunya qüestiona també l’intervencionisme i la
voluntat uniformista de l’Avantprojecte, en detriment
de l’autonomia pròpia dels col·legis professionals i de
les competències de les Comunitats Autònomes, i en
concret de la Generalitat de Catalunya, tot reivindicant
la importància de la deontologia professional i de
l’assegurament obligatori de la responsabilitat civil dels
professionals per a l’efectiva protecció dels drets dels
destinataris dels serveis professionals.

Què és l’Associació Intercol·legial
L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals
de Catalunya, que 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, es va constituir 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
Premsa Intercol·legial - Clara Llensa (661171111)
Roser Ripoll (650437845) Tel. 934 961 880
www.intercolcat.cat// info@intercolcat.cat
premsa@icab.cat

Normativa de difusió
Col·legi de Logopedes
de Catalunya
Degut a l’enorme demanda de difusió d’activitats
formatives externes al CLC, per beneficiar als
col·legiats sense col·lapsar el bon funcionament
del Col·legi, i tenint en compte els criteris
d’interès i qualitat científica, la difusió es farà
d’acord a la següent normativa (acord de Junta
de Govern del dia 10 d’abril de 2013):
1- La difusió d’activitats de formació externa

es farà al Full Informatiu i al web, només les
que tinguin descompte d’un 10% o més.
En el cas que hi hagi dubtes relacionats
amb l’evidència científica de la proposta
formativa, el CLC es reserva el dret de
difusió.

2- Es farà la difusió per correu electrònic,

web i full informatiu, de totes les activitats
externes en les quals algun membre de la
Junta participi com a representant del CLC,
encara que no siguin gratuïtes.

3- Quan ens demanin fer difusió d’alguna

activitat gratuïta externa, s’enviarà per mail
la informació a tots els col·legiats, sempre
i quan no coincideixi amb cap activitat
important del CLC. Si l’activitat gratuïta
externa coincideix amb un curs de formació
continuada (FC) del CLC, la informació es
penjarà al web.

4- Els professionals de Catalunya i de l’Estat

espanyol que participin com a ponents en
cursos de FC del CLC han d’estar col·legiats
al col·legi professional corresponent.

5- Els logopedes que participin com a

ponents en cursos de FC externa i es
demani fer difusió del curs al CLC, han de
certificar la seva col·legiació a la CCAA de
pertinença.

6- En el cas de petició de difusió de diversos

cursos d’una entitat externa, es farà un
llistat, amb títols dels diferents cursos,
nom de l’entitat organitzadora, % de
descompte per als col·legiats i link o dades
de contacte.

7- En el cas de qualsevol activitat no

contemplada en aquesta normativa, la
Comissió de Comunicació institucional
(CCI), per delegació de la Junta de Govern
del CLC farà l’estudi corresponent.
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Informació externa
CURS INTRODUCTORI BRAIN GYM®
Data: 19 d’octubre 2013 a Girona
Organitza: Centre de logopèdia PARLA
Més informació: info@centreparla.com

Curs Abordaje Logopédico del
Paciente Laringectomizado

Dates: 19 i 20 d’octubre de 2013 a Valladolid
Organitza: Colegio de Logopedas de Castilla y León
Més informació: www.logopedascyl.es
Descompte als col·legiats

Rehabilitació després d’un trastorn
neurològic
Concepte Bobath

A càrrec: Bettina Paeth Data: 21 d’octubre de 2013,
a les 18 h Lloc: Palau de la Diputació de Lleida - Sala
d’actes Acte gratuït

Xxv Jornades Tècniques de L’Institut
Guttmann

Data: 22 d’octubre de 2013 – Auditori ONCE – Gran
Via, 400. Barcelona
Organitza: Fundació Institut Guttmann
Inscripció gratuïta a: rrpp@guttmann.com o al
tel. 934 977 700 (ext. 2280) indicant dades
personals, adreça correu electrònic, perfil professional
i si és usuari de cadira de rodes.

8a edició de la Jornada Sociosanitària

Adreçada a professionals del sector de la geriatria i la
gerontologia, on es tracten temes d’interès sanitari i
assistencial.
Enguany el tema central són els “Avenços en nutrició
en la gent gran i els malalts crònics”.
Aquesta jornada sociosanitària és sense càrrec i els
professionals que hi assisteixin se’ls lliurarà un certificat amb crèdits atorgats per el consell català de les
professions sanitàries.
Edició Girona: 24 d’octubre de 2013 (Auditori Narcís
Monturiol de l’Universitat de Girona)
Edició Barcelona: 28 de novembre de 2013 (Auditori
del Col·legi de Metges de Barcelona)
Inscripció gratuïta al telèfon 902 555 667 o al web
www.mutuam.com

Taller per a pares. Estratègies per
ajudar al teu fill/a amb TDAH

disseny santidu@telefonica.net

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.

SEUminaris del Màster

Màster Universitari Dificultats de l’Aprenentatge i
Trastorns del Llenguatge
Dificultats de regulació del comportament
Data: 30 d’octubre de 2013 a les 19 h, Vapor Universitari de Terrassa, c/ Colom, 114. Terrassa
Organitza: UOC Universitat Oberta de Catalunya
Inscripció gratuïta: http://territori.blogs.uoc.
edu/2013/08/2a-edicio-del-cicle-seuminaris/#

Taula Rodona “Trastorns respiratoris
del son en el nen: Protocol
d’exploració i actualització de la
clínica i el tractament”

A càrrec de: Jordi Coromina – ORL Centre Mèdic TEKNON. Pablo Echarri – Ortodontista – Centro Ladent.
Diana Grandi – Llic. en Fonoaudiologia – Logopeda
especialitzada en Motricitat Orofacial.
Data: 7 de novembre de 2013 a les 20.30 h
Organitza: Societat Catalana de Pediatria
Lloc: Acadèmia de les Ciències Mèdiques, c/ Major de
Can Caralleu, 1. Barcelona

Cursos TEACHER TALK del
programa HANEN

Dates: 9 de novembre, 14 de desembre 2013 i 11de
gener de 2014.
Organitza: AELFA Més informació: aelfa@aelfa.org
Descompte als col·legiats

Sessions clíniques interdisciplinàries
de motricitat orofacial

Resolució de casos aportats pels ponents i pels assistents interessats. Sessions teòriques pràctiques de 6
hores cadascuna, amb la participació de logopedes i
de diferents professionals segons la temàtica a tractar: ORL, Odontopediatria, Ortodòncia, ATM, Cirurgia
Maxil·lofacial…
1a sessió: 16de novembre de 2013
Organitzen: Y. Ventosa i D. Grandi
Més informació: info@logopedicum.com
Descompte als col·legiats

Simposio internacional sobre trastornos de la audición y el lenguaje
Data: 21 de novembre de 2013 a la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
Organitza: AELFA Més informació: aelfa@aelfa.org
Descompte als col·legiats

XLV SESIÓN CIENTÍFICA A.E.L.F.A.
DISLEXIA: desde la neurología y
la pedagogía
Data: 30 de novembre de 2013
Més informació: aelfa@aelfa.org
Descompte als col·legiats

Col·legi de Logopedes de Catalunya
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