
enllaç

10a Jornada sobre
Dislèxia a Catalunya
26 d’abril de 2014
Organitza: Associació Catalana de la Dislèxia 
amb la col·laboració del 
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Lloc: Auditori de l’edifici docent de 
l’Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Horari: de 9 a 19 h
Descompte per a col·legiats
Més informació i inscripcions 
a l’enllaç adjunt

enllaç

núm. 73
abril de 2014 

Full informatiu
del Col·legi

http://clc.cat/pdf/module_28/10002578/JORNADA-DISLEXIA____hurExzTADPEAceS7OWSK_ca.pdf

20è Congrès de la Sociedad 
Médica de Foniatría (SOMEF)
29, 30 i 31 de maig de 2014
Lloc: Colegio de Médicos de La Rioja
c/ Ruavieja, 67-69, Logroño

Descompte per a col·legiats

Més informació i inscripcions a l’enllaç adjunt
http://www.somef.es/congresos/20-congreso/
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Benvolguts/des col·legiats/des,
Us informem que el passat mes 
de febrer la facultat d’infermeria 

de l’Hospital de Sant Joan de 
Déu (Universitat de Barcelona), 
va donar el Premi Acupuntury 
a la millor Tesina d’investigació 

científica: 

Acupuntura aplicada a 
casos crònics i/o recidivants 

de logopèdia

a la Laura Carasusán Barcelona, 
logopeda col·legiada núm. 185. 

Ampliarem la informació a la 
propera Revista.

Moltes felicitats 
laura!

Vocalia de Tarragona
El passat 15 de febrer vam assistir a la presentació de La Bombolleta, una cooperativa 
de pràctica psicomotriu de recent creació, situada a Tarragona, impulsada per 3 
psicòlogues-psicomotricistes: Marta Domènech Arbonès, Celia Camps Pérez i Eva 
Guerrero Álvarez. 

Mitjançant la xerrada “Del cos a la paraula” ens van explicar com 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 psicomotriu 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.

En l’exposició ens van descriure com des de la psicomotricitat dinàmica o relacional, el cos és entès 
com a matriu del desenvolupament integral de l’infant (motriu, afectiu, relacional i cognitiu). Es 
va abordar el paper de les sensacions i vivències corporals més arcaiques en la construcció de la 
comunicació a partir del diàleg tònic, per esdevenir més tard en paraula. També es va descriure la 
intervenció psicomotriu que desenvolupen a partir del joc corporal lliure i com estructuren les sessions:  
moment d’acollida, expressió motriu mitjançant jocs de destrucció-construcció, jocs de seguretat 
profunda, joc simbòlic i per finalitzar la sessió la representació i l’acomiadament.

Benvolguts/des col·legiats/des,

Us informem que la Junta Directiva de l’Associació 
Intercol·legial ha adoptat els acords següents:

1. Aprovar la incorporació a l’Associació 
Intercol·legial de dos nous membres:

- Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.
- Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats 
de Manresa.

2. Aprovar l’adhesió al programa Aracoop.

El programa Aracoop és un programa promogut pel 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya en el marc de Catalunya emprèn, i 
es desenvolupa mitjançant un projecte liderat per 
la Confederació i les federacions de cooperatives 
de Catalunya i la participació activa i la implicació 
d’entitats i organitzacions sectorials i territorials que 
desenvolupen activitats de foment de l’economia 
social i cooperativa. 



Achleitner Dichino, M. Guillermina - Barcelona
Adell Geira, Sandra - La Sènia
Almanza Andreu, Agnès - Badalona
Badell Molist, Lourdes - La Garriga
Carreño García, Romina - Barcelona
Coma Sabata, Marta - Berga
Faura I López De Haro, Mireia - Barcelona
Feliu Díaz, Carla - Barcelona
Garzón Ríos, Luz María - Terrassa
Huguet Salomó, Laia - Barcelona
Jodar Aranda, Irene - Sabadell
Julià Parés, Rosa M. - Cabrils
Lario Gázquez, Isabel - Barcelona
Lopez Esteller, Eva - Begues
Miletti Gràcia, Mònica - Barcelona
Montealegre Ruano, Olga Jennifer - Barcelona
Ortega Mesas, Nuria - Matadepera
Recuenco Martínez, Pilar - Canovelles
Ribera Pérez, Eva - Sant Adrià del Besòs
Solé Arnan, Elisabet - Barcelona
Valero Arregui, Ángel Fernando - Barcelona

Nous col·legiats del 7 de febrer al 10 d’abril de 2014

Maig
Curs: COM ABORDAR ELS TRASTORNS DE CONDUCTA
A càrrec de: Katy García Nonell i Eugènia Rigau Ratera
Dies: 23 i 24 de maig de 2014
Durada: 7 hores Horari: Divendres, de 17 a 20 h i dissabte, de 9 a 13 h
Lloc: Seu del CLC

Juny
Curs: BLOC 2 Suports a l’aula
1. Teacch 
2. Suports visuals 
3. Adaptació materials
A càrrec de: Mario Montero i Cristina Fusté
Dies: 28 de juny i 5 de juliol de 2014 Durada: 15 hores
Horari: de 9,30 a 13,30 h i de 15 a 18 h Lloc: Seu del CLC

Curs: BLOC 3 Comunicació SAAC (dates a determinar)
1. Sistemes alternatius i augmentatius a l’escola (NEXE)
2. PECS

Curs: BLOC 4 Intervenció en problemes de conducta (dates a determinar)
1. Suport conductual positiu
2. Habilitats bàsiques de la comunicació
3. Integració sensorial

És indispensable haver cursat el “Bloc 1: Desenvolupament socio-comunicatiu. Detecció i diagnòstic” 
per poder cursar qualsevol dels següents blocs d’intervenció.

horari del CLC 
de dilluns a divendres de 9 a 19 h

Agenda de Formació 
Continuada del ClC
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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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Nota de premsa

Ple del parlament sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats

Els professionals del treball social, cara visible i instància 
d’atenció directa a les persones en situació de precarietat, 
pobresa o risc d’exclusió, veuen en les resolucions adoptades 
pel Parlament de Catalunya una escletxa de reconducció de 
la situació actual als serveis socials, marcada per la manca 
de recursos i el bloqueig en la tramitació de diferents ajuts i 
prestacions que han provocat les retallades. La impossibilitat 
de donar resposta al volum de demandes plantejades durant 
els darrers anys, degut a l’increment de la població en situació 
de dificultat, ha provocat una gran pressió i desgast en el col-
lectiu de professionals, que sovint no ha comptat ni tan sols 
amb la informació necessària per atendre adequadament les 
peticions dels ciutadans. Els successius canvis en la normativa 
i la poca claredat en la transmissió de les decisions preses han 
generat situacions de confusió i malestar que han agreujat els 
efectes de l’austeritat pressupostària.

La celebració d’un Ple monogràfic sobre la pobresa ha estat un 
primer pas cap al redreçament de la situació, si bé considerem 
insuficients les resolucions aprovades relatives a la llei d’atenció 
a la dependència, molt escasses malgrat ser un dels àmbits 
que més ha patit i pateix les retallades. La recuperació de les 
prestacions vinculades a una plaça en residència és una mesura 

Les resolucions aprovades obren una escletxa de millora en els serveis socials, però caldrà seguir de prop el compliment
• La transparència i la informació a les treballadores i els treballadors socials seran fonamentals per garantir la qualitat 

de l’atenció a la ciutadania
• Actualment el sistema pateix un bloqueig que impedeix donar resposta a les demandes de persones i famílies en 

situació de vulnerabilitat

mínima i imprescindible, però la reducció d’hores d’assistència 
professional als centres residencials continua sent un front que, 
si no es reverteix, accelerarà el deteriorament de la salut física 
i psíquica de les persones grans.

L’ampliació de la treva energètica a tot l’any i l’establiment 
d’una partida oberta per a les beques menjador són petits aven-
ços que caldrà seguir de prop perquè es compleixin, així com el 
cobrament de la Renda Mínima d’Inserció per part de totes les 
persones que la tenen aprovada i es troben en llista d’espera. 
Els professionals del treball social demanem al Govern transpa-
rència, informació i poder conèixer properament els instruments 
de seguiment del conjunt de resolucions aprovades.

roDa De PreMsa
Amb motiu del Dia Mundial del Treball Social, que es va 
commemorà el passat 18 de març, es va oferir una roda de 
premsa a la seu del Col·legi de Treball Social, c/ Portaferrissa 
18, en què la degana, Núria Carrera, i la presidenta del Con-
sejo General del Trabajo Social, Ana I. Lima, van presentar els 
Premis Estatals del Treball Social. Els guardons es van lliurar 
a Jordi Évole, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a la 
treballadora social Montserrat Colomer.

Per a més informació podeu contactar amb:
Agnès Felis | Comunicació Col·legi de Treball Social | M. 657 515 361 | comunicacio@tscat.cat

Vanessa Pi | Comunicación CGTS | M. 698 783 74 | comunicacion@cgtrabajosocial.es

Tastets de llengua
• La locució a nivell (de) només és correcta quan parlem de mesures o graus: 
Ha instal·lat la fàbrica a nivell del mar.

És incorrecta quan s’utilitza amb altres significats i cal canviar-la per en l’àmbit, en el terreny, en el 
camp, segons el context:
S’aplicaran aquestes mesures en l’àmbit laboral (i no *a nivell laboral).
Cal una nova normativa en el terreny associatiu (i no *a nivell associatiu).

• Sovint, però, és millor usar simplement a, dins, en, entre, per a, com, com a… o adverbis acabats en –ment.
L’associacionisme veïnal és important als barris (i no *a nivell de barris).
Hi ha diferents posicions dins l’empresa (i no *a nivell d’empresa).
Hi ha força discussions entre socis (i no *a nivell de socis).
S’estructurarà un pla com a tempteig (i no *a nivell de tempteig).
El projecte és viable econòmicament (i no *a nivell econòmic).

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

16 D’aBril De 2014: Dia MunDial De De la Veu. 
“cuiDa i fes sentir la teVa Veu”
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Nota de prensa

El Gobierno eliminará el copago en 
las renovaciones del implante coclear

Barcelona, 25 de febrero de 2014 – Durante la inau-
guración del acto principal de las celebraciones del Día 
Internacional del Implante Coclear que tuvo lugar el 
pasado sábado 22 de febrero en el Museo del Ferrocarril 
en Madrid Doña Maravillas izquierdo, Subdirectora 
General de la Cartera Básica de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Fondo de Cohesión, anunció que 
“en vistas de la mejora de los inicios de la recuperación, 
tenemos la intención de eximir a los implantados del 
cargo económico de la prestación ortoprotésica, 
eliminar el copago de las renovaciones del implante 
coclear antes de que acabe el año, además de intentar 
renovar el catálogo de prestaciones de sanidad en el 
ámbito del implante coclear para finales del segundo 
semestre.” También manifestó que “no hay suficiente 
evidencia científica rigurosa del beneficio del segundo 
implante según las agencias de evaluación de tecnolo-
gías sanitarias españolas, por lo que animo a los equipos 
a publicar resultados que demuestren la conveniencia 
del implante bilateral”. 

El implante coclear (I.C.) es una ayuda técnica para 
paliar las sorderas profundas neurosensoriales bilatera-
les. Actualmente, en España hay alrededor de 10.500 
implantados, 40% niños y 60% adultos. La Federación 
de Asociaciones de Implantados Cocleares de España 
(Federación AICE) celebra hoy, por sexto año consecu-
tivo, el Día Internacional del Implante Coclear ya que el 
primero se realizó el 25 de febrero de 1957 en Francia 
y corrió a cargo de los doctores Djourno y Eyres. 

Desde los primeros implantes en España, hace ya 25 
años, ha llovido mucho y el Implante Coclear ha dejado 
de ser algo excepcional, las vías de investigación y desa-
rrollo están a otro nivel, ya que la comercialización lo ha 
llevado a un uso normalizado. Por eso no debemos dejar 
que existan prácticas unilaterales, impositivas y monopo-
lísticas, que se escudaban en esa excepcionalidad de los 
primeros usos del Implante Coclear. No debemos dejar 
que se conviertan en prácticas cotidianas y aceptadas y 
para ello es necesario el dialogo entre las administracio-
nes, los fabricantes y las entidades de usuarios. 

En el 2013 y bajo el lema “Queremos oír con dignidad” 
los implantados cocleares realizaron su primera con-
centración en defensa de sus intereses, y fue delante 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Agradecemos la responsabilidad social del gobierno al 

hacerse eco del colectivo implantado coclear y plantee 
trabajar con las empresas y las entidades para que sea-
mos ciudadanos socialmente integrados y no dejemos 
de serlo por temas económicos. 

A continuación, detallamos los diferentes actos previstos, 
como siempre accesibles a la comunicación, para el Día 
del Implante Coclear en diferentes puntos de España:

- en Madrid, el sábado 22 de febrero tuvieron lugar 
los actos principales del Día Internacional del Im-
plante Coclear, en el Museo del Ferrocarril. El evento 
fue inaugurado por Doña Maravillas Izquierdo, Sub-
directora General de la Cartera Básica de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud y Fondo de Cohesión, 
y contó como conferenciante principal el Dr. Don 
Héctor Vallés Valera, avisándonos de la toxicidad en 
el implante coclear; así como una mesa redonda con 
las casas comerciales sobre las preocupaciones de 
los usuarios. 

- en la comunidad Valenciana el domingo 1 de 
marzo se realizó una visita al Museo de Ciencias 
Naturales de Valencia para a continuación ofrecer 
diferentes charlas, incluida una del Dr. Carlos De Paula 
y el Dr. Samir Martínez; tratando la implantación y 
explantación, así como las reimplantaciones y los 
nuevos tipos de candidatos a I.C. Nos acompañará 
también Celeste Asensi, directora de la Unidad para 
la Integración de Personas con Discapacidad, con 
la ponencia “Universidad: La educación superior al 
alcance de los implantados cocleares”. 

- en aragón, el sábado 8 de marzo, se preparó una 
programación en la que combinarán lo institucional 
con lo cultural, con conferencias sobre la accesibilidad 
y la situación europea para más tarde visitar con toda 
la familia, el Museo Diocesano de Zaragoza.

- en catalunya, el domingo 9 de marzo, fueron 
de excursión a las “Mines de Cercs”, en la provincia 
de Barcelona, para visitar su recinto museístico que 
gracias a la Federación AICE, incluye accesibilidad a 
la comunicación.

- castilla-la Mancha fue la primera comunidad 
en celebrar el Día del implante coclear. Lo ha 
hecho con dos eventos. El primero es una exposición 
de tres pintores implantados cocleares, exponiendo 
conjuntamente algunas de sus obras, con motivo de 
la celebración y que se pudo ver desde el día 15 al 25 
de febrero, en la sala de exposiciones de la antigua 
Fábrica de Harinas, sede de la Junta de Comunidades, 
en el Paseo de la Cuba, de Albacete. El acto central 
de las celebraciones tuvo lugar el 15 de febrero,  
inaugurado por D. Federico Pozuelo, Concejal del 
Ayto. de Albacete y otras autoridades. Asistieron casi 
un centenar de personas.

En todos los actos previstos tuvo lugar la lectura del 
MANIFESTO del Día Internacional del Implante Coclear 
a cargo de una persona usuaria de implante coclear. 

AICE Dia IC - Madrid, Maravillas Izquierdo
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Manifiesto 2014
Celebramos el 57 aniversario de la realización del primer Implante Coclear en el mundo, que se realizó el 25 de 
febrero de 1957. Si en aquella época o en las inmediatamente posteriores, alguien hubiera hablado de implantes 
cocleares sumergibles; que se conectarían automáticamente, sin cables a llamadas telefónicas o a aparatos de 
televisión; que podríamos escuchar música sin que otros la oigan, le hubieran calificado de discípulo de Julio Verne 
y aficionado a la Ciencia Ficción. Ahora estas situaciones son una rutilante realidad, e incluso estos días ha apa-
recido la noticia de un nuevo chip de bajo consumo que implicaría en un futuro un implante coclear totalmente 
implantable (sin parte exterior) que se recargaría inalámbricamente en 2 minutos. 

Una reciente encuesta realizada en Gran Bretaña, dió como resultado que el Implante Coclear es uno de los 12 
inventos más importantes del siglo XX. 

Desde los primeros implantes en España, hace ya 25 años, ha llovido mucho y el Implante Coclear ha dejado de ser 
algo excepcional, las vías de investigación y desarrollo están a otro nivel, ya que la comercialización lo ha llevado 
a un uso normalizado. Por eso no debemos dejar que existan prácticas unilaterales, impositivas y monopolísticas, 
que se escudaban en esa excepcionalidad de los primeros usos del Implante Coclear. No debemos dejar que se 
conviertan en prácticas cotidianas y aceptadas. 

En el 2013 y bajo el lema “Queremos oír con dignidad” los implantados cocleares realizaron su primera concen-
tración en defensa de sus intereses, y fue delante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Tampoco podemos olvidar la normativa que está realizando el Ministerio para regular las prestaciones del Implante 
Coclear. 

Por todo ello, la Federación AICE, en nombre del colectivo de implantados cocleares españoles, 

Manifiesta:
1.- Su preocupación por la normativa que pronto presentará el Ministerio y que se nos use como excusa para 

aplicar políticas económicamente restrictivas. 
2.- Su oposición a que los usuarios tengan que soportar precios superiores al 20% a los pactados con las admi-

nistraciones públicas. 
3.- Su exigencia de que se cumplan las leyes, en su letra y en su espíritu, sin buscar subterfugios legales para dis-

minuir los derechos de los usuarios, especialmente en las garantías. 
4.- La necesidad de que todos seamos conscientes del axioma “Nada sobre nosotros sin nosotros”. Ni leyes ni 

decisiones que nos afecten directamente, aunque puedan considerarse empresariales. Pero eso no debe dete-
nernos ante la posibilidad de consensuar soluciones factibles para las partes. Todos somos necesarios y todos 
debemos apoyarnos mutuamente. 

Apelamos a la responsabilidad social que tienen que tener principalmente las administraciones públicas y también las 
empresas de Implante Coclear, al considerar que el colectivo no tiene posibilidad de elección, y que deben facilitar 
quelos implantados cocleares sean ciudadanos socialmente integrados y no dejen de serlo por temas económicos. 

Hacerlo así, es lo más rentable para la sociedad. 

feliz Día internacional del implante coclear 2014 

Servei Català de la Salut
Us informem que el passat divendres 4 d’abril de 2014 es va publicar al DOGC l’edicte de correcció d’errades 
a l’Ordre SLT/79/2014, de 12 de març, per la qual es determinen per a l’any 2014 els preus unitaris i la resta 
de valors a què es refereix l’article 5 del Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del sistema de 
pagament de serveis sanitaris en l’àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 6589, de 25.3.2014).

En concret, es van determinar els preus unitaris per a l’any 2014, entre d’altres, de la rehabilitació logopèdia 
ambulatòria i de la rehabilitació de logopèdia domiciliària:

rehabilitació de logopèdia ambulatòria:

 Nivell AP:  420,00 euros.
 Nivell MP:  330,00 euros.
 Nivell BP:  210,00 euros.
 Nivell AS:  90,00 euros.
 Nivell MS:  42,00 euros.
 Nivell BS:  30,00 euros.

rehabilitació de logopèdia domiciliària:

 Nivell DL, tarifa A: 522,00 euros.
 Nivell DL, tarifa B:  552,00 euros.
 Nivell DL, tarifa C:  584,00 euros.
 Nivell DL, tarifa D:  618,00 euros.
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Informació externa

Presentació del conte “El senyal blau” 
de la Dra. Toñy Castillo amb il·lustracions del Sr. Toni 
Uceda, dins del Projecte Implicat+ amb la solidaritat i 
amb pròleg realitzat per la Consellera d’Ensenyament, 
Sra. Irene Rigau. 
Sala Montsuar de l’IEI de Lleida, dijous 24 d’abril a 
les 18 h  Més informació: tonycastillo10@hotmail.com

Curso teorico-práctico de evaluación 
y diagnóstico logopédico del sistema 
bucofonador. Nivel 1.
Dies: 26 i 27 d’abril a Barcelona Lloc: RÍOSARCAS as-
sociats Inscripcions: www.riosarcas.com
 Descompte pels col·legiats

Curs Processament de la lectoescrip-
tura i detecció de les seves dificultats
26 d’abril, 10, 17, i 31 de maig
A càrrec: Encarna Pérez i Núria Miranda Lloc: CPL Vic 
C. Bisbe Font Andreu, 17, baixos, local 4, Vic
Més informació i inscripcions: T/ 938832367 
cplsantaeulalia.vic@gmail.com
 Descompte per a col·legiats

Nous desafiaments logopèdics.
Jornada internacional de presentació 
del Màster en motricitat orofacial
10 de maig de 2014, de 10 a 13 h
Sala d’actes, Fundació Universitària del Bages
Av. Universitària, 4-6, Manresa
Gratuït, però cal inscriure’s a: www.fub.edu

l SESSIÓ CIENTÍFICA D’AElFA
“Tartamudez en la edad escolar”
A càrrec de: Alicia Fernández-Zúñiga
10 de maig de 2014 Lloc: CaixaForum, Centre Social i 
Cultural de l’Obra Social de La Caixa
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona
Organitzada per la Vocalia d’AELFA a Catalunya.
Descompte per a col·legiats Més informació www.aelfa.org

Jornadas TAv (Terapia Auditiva verbal) 
Una alianza entre padres y profesionales
Federación AICE Dies: 23-24 de maig 2014 
Lloc: Auditorio CaixaForum, Paseo del Prado, 36. Madrid
Inscripcions: www.implantecoclear.org – 93 3317475

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 Procedimientos de intervención 
en audiologia clínica
Organitza: Saera, amb el reconeixement de l’Asociación 
Española de Audiología. Curs íntegrament on-line
Durada: de l’1 de juny fins l’1 d’octubre de 2014
Descompte del 10% als logopedes que acreditin estar 
col·legiats i facin la matrícula abans del 30 d’abril.
Més informació i inscripcions a l’enllaç adjunt.
www.audioprotesistas.org

International symposium on orofacial 
myofunctional therapy
New Frontiers in Myofunctional Therapy
Roma, 6, 7 i 8 de juny de 2014
Hotel dei congressi - Via Shakespeare, 29, Roma
Data màxima per presentar pòsters el 30 d’abril
Més informació i inscripcions a www.aamsinfo.org

Curs Introducción al Método Perfetti  
Altea (Alacant), 13, 14 i 15 de juny
 Descompte per a col·legiats 
Més informació a www.vitaetherapy.com

XXIX Congrés Internacional AElFA
Múrcia, 4, 5 i 6 de setembre de 2014
 “Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro”
 Descomptes per a col·legiats i inscripcions més 
barates abans de l’1 de juny.
Més informació i inscripcions a l’enllaç adjunt.
http://www.um.es/aelfa2014/

Congress Dysphagia Across Ages
Brussels – Belgium, 23 – 25 d’octubre 2014
www.essd2014.org

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.catd
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