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Campanya contra
l’intrusisme professional
Una de les funcions del CLC és
vetllar pels interessos dels seus
col·legiats, al igual que qualsevol
altre col·legi professional.
Però el CLC té una característica
diferent a d’altres col·legis, i
és que també neix com a punt
de referència de l’usuari de la
logopèdia.
D’entrada podria semblar que
són dos interessos oposats, però
en la realitat convergeixen en un
punt importantíssim: la defensa
de la qualitat.
Els usuaris volen professionals
qualificats i aquests volen que
se’ls reconegui aquesta professionalitat. Tot plegat conflueix en
un objectiu: evitar l’intrusisme.
El CLC garanteix a l’usuari
que els professionals que hi
estan col·legiats compleixen
els requisits legals per exercir
la professió. És lògic, doncs,
que doni garanties també al

professional, ja que ha de ser el
responsable que això sigui així.

La Constitució espanyola té normatives al respecte: “Según
dispone su artículo 36, la ley
regulará el ejercicio de las profesiones tituladas, consecuencia
del establecimiento normativo de
determinados requisitos para la
incorporación al mercado profesional, el legislador cierra el sistema
conminando con sanción penal a
aquellos que incumplen alguna
de las exigencias establecidas:
concretamente, la relativa a poseer el título (académico u oficial),
único instrumento esencial para
el ejercicio de las denominadas
profesiones reguladas”.
Com ja sabeu, la logopèdia és
una d’aquestes ”profesiones
reguladas” i, per tant, hem
de complir les normatives. En
aquest sentit, el CLC en el seu
inici (tal com manava la seva llei
de creació) va habilitar totes les
persones que ho van sol·licitar i

que acomplien la normativa que
la llei exigia. Només es van collegiar les que exercien, però les
altres van quedar-se en el pas de
l’habilitació.
Actualment el CLC ha de tenir
només col·legiats (la terminologia d’habilitat era transitòria i
ha “expirat”), per això es va crear
la modalitat de quota de COLLEGIAT NO EXERCENT. Aquesta
modalitat possibilita el fet que si
algun dia es vol exercir de logopeda, es pugui fer de ple dret i,
al mateix temps, poder estar al
dia dels coneixements del món
de la logopèdia, un món que
avança molt ràpidament i del
qual formem part.
El CLC, amb la intenció de lluitar
contra l’ intrusisme professional i
d’actuar sempre amb rigor, enviarà una carta explicativa d’aquesta
situació a totes aquelles persones
“habilitades” perquè formalitzin i
regulin la seva situació abans del
30 de novembre d’enguany.

Estar col·legiat és garantia de qualitat!

NOUS COL·LEGIATS

Del 21 de juny al 1 de setembre de 2007
Alonso Méndez, Nuria - Terrassa
Barbero Ochoa, Jennifer - Calaf
Carreño Fernández, Gemma - L’H. de Llobregat
Escudero Bat, Isabel - Malgrat de Mar
Fortuny González, Núria - Tarragona
Olària Rius, M. Teresa - Riudoms
Pardo Meléndez, Alicia - Terrassa
Ramon Riguero, Isabel - L’H. de Llobregat
Reig Malé, Elisabet - Gironella
Santos Casas, Montserrat - Igualada
Tordera Bosch, Lourdes - Sant Quirze del Vallès
Urrutia Aldea, Arantzazu - Barcelona

També es pot consultar el llistat a la web del
CLC www.clc-logopedia.org
Benvinguts al CLC!

COL·LEGIATS NO EXERCENTS
Adsarias Jiménez, Nohémi - Barcelona
Albiac Viñolas, Lina - Flix
Aloy Duch, Elena - Barcelona
Aluja Polo, Montserrat - Barcelona
Álvarez García, Cristina - Barcelona
Álvarez Muñoz, Sonia - Mataró
Amorós López, Núria - Palma de Mallorca
Anido Rodríguez, Carmen - Barcelona
Arroyo Navajas, Lídia - Granollers
Artacho de Gea, Sònia - La Bisbal
Auguets i Guixé, Mercè - Solsona
Barberan i Fayos, Núria - Barcelona
Barés Hernández, S. Carolina - O. de Montserrat
Barrera Linares, Lourdes - Zaragoza
Batet i Mestre, Olga - Solsona
Belinchón Soto, Mª Gabriela - Lleida
Benítez Porras, Elisabet - Barcelona
Blanco Marañón, J. Gabriel - Ciaño-langreo
Blecua Longás, Beatriz - Barcelona
Bosch Argelich, Montserrat - Barcelona
Brugué Soler, Francesca - Bàscara
Calderón López, Carmen - Cerdanyola del Vallès
Calls Reverter, M. Cinta - Barcelona
Capdevila Roca, Montserrat - Molins de Rei
Caro Pedrós, Carmen Mª - Sta C. de Gramenet
Carreño Fernández, Gemma - L’H de Llobregat
Carreño Salvador, M. Lluïsa - Terrassa
Carreras Cubarsí, Carolina - S. Medir - Canet d’Adri
Cifuentes Monné, Mònica - Les Borges Blanques
Conesa Solà, Teresa - Creixell
Cubilla Simó, Cristina - Barcelona
Cuevas Eduardo, Meritxell - L’H de Llobregat
De la Torre Cortés, Pilar - Sta. C. de Gramenet
De Lamo González, Eduardo - Barcelona
Dei-cas, Monica - Caldes de Montbui
Domene Barceló, Daniel - Barcelona

Domenjó i Ciudad, Marta - Vilanova i la Geltrú
Escudero Bat, Isabel - Malgrat de Mar
Espachs Montalà, Ramon - Lleida
España Tarragó, Eva - Barcelona
Estapé Digón, Elisenda - S. Feliu del Llobregat
Esteve Cots, Tania - Sta. Cristina d’Aro
Estrada Ramos, Marta Mª - Zaragoza
Fàbregas Perucho, Montse - Lleida
Fernández López, Brígida - Granollers
Fernández López, M.àngels - Manresa
Ferreira Casas, Sílvia - Vic
Ferreras Beltran, Judit - Badalona
Flix i Quintana, Meritxell - Martorell
Fuentes Garijo, Celestina - S. Salvador de Guardiola
Gañet Millà, Josefina - Teià
Garcés i Gatnau, Núria - Barcelona
García Ezquerra, Raquel - Capellades
García Gigante, Mireia - Figueres
Garriga Sans, M. Montserrat - L’H de Llobregat
Gil Egea, Margarita - Corbera de Llobregat
Gil Vila, M. Àngels - Premià de Mar
Gimeno Toribio, Alba - Barcelona
Giner Segura, Susanna - Tarragona
Goenechea Domínguez, Natalia - Sevilla
Gonfaus Lavagna, Roser - Sabadell
González Boris, Marta - Figueres
González González, Anna M. - Roses
Gorostiza Lasa, Juan Carlos - Oviedo.
Guillén Fernández, Mª Ángeles - Villena
Hernández López, Jordi - Sabadell
Herrer Pastor, Pilar - Lloret de Mar
Higuera Gil, Raquel - Sta Coloma de Gramenet
Honrubia Tutusaus, Núria - Gavà
Jiménez Rodríguez, Ana M. - Las Torres de Cotillas
Jordà Pou, Gemma - Barcelona
Jornet Aragonès, Anna M. - Cambrils
Julià Escolà, Laura - La Seu d’Urgell
Labraña Beltran, Empar - Calella
Laguardia Villares, Amaia - Badajoz
Lavado Nicolau, Sònia - Mataró
Llopis Huertas, Laura - Sant Celoni
Lloret Marco, Jara - Castellví de Rosanes
Lloreta i Oliva, Carme - Barcelona
López Espín, María Jesús - Martorelles
López Nuñez, Alicia - Canyamars
Magdaleno Bassas, Lydia - Bellaterra
Manau Vila, Ingrid - Sant Quirze del Vallès
Manen Calvet, Elisabet - Barcelona
Marí Sala, Meritxell - Figueres
Martín Sánchez, Mª Teresa - S. Vicenç de Montalt
Martínez de Luna Farran, Amaya - Almacelles
Martínez Navarro, Núria - Barcelona
Martos Guiteras, Ester - Tona
Mateo Cepa, Ana Maria - Pineda de Mar
Medalla Cufí, M. Montserrat - Blanes
Melero Muñoz, Rosa M. - Yecla
Miquel Montañola, Eva - Lleida
Molera i Farré, Gemma - Pineda de Mar
Monzó Samblás, Glòria - Barcelona
Moreno Palma, Mª Jesús - Manresa
Moret Obis, Ana - Esplús
Nadal i Miralles, Matilde - La Seu d’Urgell

Navarro Cano, Joan Manel - El Badorc (Piera)
Noguera Constantí, Rosa M. - Barcelona
Nosàs Ros, Thaïs - Barcelona
Ortega Cedeño, Betty - Barcelona
Ortega Hellín, Sheila - Barcelona
Pagès Martínez, Itziar - Castellar de N’Hug
Panadero Serrano, Nadia - Arenys de Munt
Pareta Rubau, Núria - Tor
Paulí Satué, Montse - Avinyonet de Puigventós
Pavón García, Isabel - Viladecans
Pedrero Gebauer, Maria Dolores - Canovelles
Pérez i Bellavista, Cristina - La Garriga
Pérez Ordóñez, Susana - Sant Boi de Llobregat
Periáñez Maquedano, M. Concepción - Las Rozas
Pezantes Pérez, Vilma Esperanza - Barcelona
Pina Ángel, Rubén - Barcelona
Portilla Ramírez, Claudia Rosario - Terrassa
Posadas Sánchez, Carles - Limerick (Ireland)
Pujol i Salabert, Montserrat - Barcelona
Pujol Reynares, Berta - Sant Cugat del Vallès
Ramos Sendrós, Jéssica - Barcelona
Rebollo López, María Jesús - Amposta
Retuerto Oliva, Irene - Mase- Vallais (Switzerland)
Ribó Coello, Noelia - Ripollet
Riera Montes, Montserrat - Palma de Mallorca
Rieres Alcolea M.teresa - Amposta
Rodríguez Perea, Víctor Manuel - Valls
Rofes Casas, Carolina - Flix
Rojas Trenado, Sònia - Barcelona
Romero Novo, Carmen - Montcada i Reixac
Roqué Codina, Maite - La Seu d’Urgell
Rovira Martínez, Pineda - Viladecans
Ruíz Hernández, Isabel - Barcelona
Ruíz Reyes, Rafaela - Barcelona
Saboya Morera, Anna - Mataró
Sales Comas, Rosa M. - Barcelona
Sánchez López, Sonia - Madrid
Sánchez Ruiz, María - Roda de Barà
Sánchez Sanz, Antonio - Granollers
Sanromà i Vicente, Magda - S. Feliu del Llobregat
Sanz Pujol, Anna - Les Franqueses del Vallès
Sastre Cortés, Montserrat - Barcelona
Serrano Villar, Maria del Mar - Madrid
Servitja Tàpia, Magda - Esplugues de Llobregat
Sitjas Mur, Marta - Barcelona
Sixto Tàpia, Núria - Montcada i Reixac
Sobrevia Remiro, Alba - Barcelona
Soler Romagosa, Lourdes - S. Sadurní d’Anoia
Soler Sellarés, Imma - Manresa
Tadeo Serrano, Cristina - Barcelona
Tejera Cervera, Ana Maria - S. Coloma de Gramenet
Tolosa Alierta, M. Carmen - Zaragoza
Torregrosa Benito, Isabel - Barcelona
Torres Canals, Maria - Cerdanyola del Vallès
Travé i Ramis, Montserrat - Les Franqueses del Vallès
Troncoso Parra, Lucila Julieta - Barcelona
Urrutia Aldea, Arantzazu - Barcelona
Valls i Estartús, M. Mar - Barcelona
Varas Urra, Helena M. - Granollers
Verbo Cervera, Magdalena - Barberà del Vallès
Ylla-català I Duran, Marta - Vic
Zapirain Martín-mora, Mónica - Donostia

Horari a secretaria del CLC de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h
Comunicació per c/e

Amb l’objectiu d’agilitzar les comunicacions entre els col·legiats i el Col·legi, tothom que ho desitgi
podrà demanar que se li enviï la informació per c/e. Necessitem que ens feu saber la
vostra a/e. Gràcies.

Salutacions de la nova vocal de Girona
Benvolguts logopedes,
em dirigeixo a vosaltres per donar-me a conèixer
com a nova vocal de Girona.
Un dels objectius d’assumir el càrrec és donar
continuïtat a la llarga tasca desenvolupada per
l’anterior vocal de Girona.
Com tots molt bé sabeu, és imprescindible
comptar amb la vostra col·laboració i que manifesteu les vostres inquietuds i interessos respecte
la nostra professió, per tal d’enriquir-la el millor
possible entre tots.
Tenim organitzada una trobada pel dia 20 de
setembre a les 20:00h; en la qual gaudirem de la
companyia de la Mercè Sala Bassó, Diplomada en
Fisioteràpia i formada en diferents tècniques
corporals; que ens parlarà dels Efectes de la qualitat
del moviment i la postura sobre la producció de la veu a

través de tècniques corporals com: consciència
sensorial, feldenkrais, reeducació de postura...
que permeten el coneixement teòric i pràctic
del nostre cos. La xerrada es desenvoluparà als
locals del Centre Psicopedagògic Espiral, c/ Lu
Pascual, 14 Olot.
També estem organitzant un curs sobre Noves
tecnologies aplicades a la logopèdia; pel primer trimestre 2007-2008. Ja us informarem de les dates,
horaris i lloc.
Finalment, m’agradaria dir que inicio aquesta
nova etapa amb il·lusió i iniciativa i espero el
recolzament i la participació del grup gironí.
Per a qualsevol dubte podeu dirigir-vos a la seu
del CLC.
Atentament,
Anna Vila.

La Vocalia de Lleida informa:
Des de la vocalia de Lleida se us informa que s’està preparant el curs Noves tecnologies aplicades a la rehabilitació logopèdica impartit per José Martínez Ledesma, logopeda especialista en veu i ajudes tècniques. Les
dates previstes serien els dies 24 i 25 de novembre a Tàrrega amb una durada de 12 hores.
D’altra banda, en la darrera reunió va sorgir la proposta d’una companya col·legiada per conèixer material
informàtic útil en la nostra tasca. En aquests moments ens estem posant en contacte amb l’empresa Rehasoft
que es dedica a l’ajuda de persones amb dislèxia, dificultats de lecto-escriptura i en l’aprenentatge entre
altres, la qual ens pot fer una demostració d’un software per treballar amb persones amb aquestes
dificultats. Ja se us informarà de la data però serà un dissabte al matí a partir de les 10.30h a l’Acadèmia
Mariana, c/ Acadèmia, 17 de Lleida.

Preneu nota!

Vocalia de Tarragona
Les activitats s’han aturat durant l’estiu però ja
tenim nova trobada de cara a l’octubre: “Abordaje de

la Disfagia Neurógena. Planteamiento, intervención y alternativas”. Comptarem amb la col·laboració de Manuela
Sepulcre i Xavier Gonzalez, de l’escola d’Educació Espe-

cial la Muntanyeta de Tarragona que ens portaran la
comunicació lliure que van presentar al 2n Congrés
Internacional del Col·legi de Logopedes.
Aquesta xerrada es farà el 20 d’octubre a les 10.30 h al
Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.

Centre situat a l’eixample de
Barcelona lloga despatxos per dies
o mesos a psicòlegs, pedagogs,
psicopedagogs i logopedes.
Matins i tardes.
Per a més informació trucar al
618 06 32 44 Preguntar per
Mercedes

INFORMACIÓ DEL CLC
Departament de Salut

DECRET
192/2007, de 4 de setembre, de modificació del Decret 92/2002, de 5 de març, pel qual s’estableixen la tipologia
i les condicions funcionals dels centres i serveis sociosanitaris i se’n fixen les normes d’autorització.
Article únic

Es modifica la disposició transitòria única del Decret 92/2002, de 5 de març, pel qual s’estableixen
la tipologia i les condicions funcionals dels centres i serveis sociosanitaris i se’n fixen les normes
d’autorització, que queda redactada de la manera següent: “Els centres i serveis sociosanitaris
autoritzats abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret disposen fins el 19 de març de
2008 per adaptar-se als requisits funcionals i assistencials i als requisits físics i materials
que s’estableixen en aquest Decret”.

Informació tributària per
a logopedes autonons
Us recordem una informació que va sortir fa
molt de temps al Full:
Segons RD 1496/2003, de 28 de noviembre de
2003, amb entrada en vigor de l’1 de gener de
2004, les factures exemptes de l’Impost sobre el
Valor Afegit hauran d’incloure una referència a la
normativa per la qual està exempta.
En el cas de les factures emeses pels logopedes als
seus pacients aquesta referència serà:

Operació exempta segons el que es disposa a l’art. 20.Uno.3, de Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, de l’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA)
A continuació detallem l’art. 20.Uno.3 d’aquesta llei:
“Art. 20.Uno
3. La asistencia a personas físicas por profesio-

nales médicos o sanitarios, cualquiera que sea
la persona destinataria de dichos servicios. A
efectos de este impuesto tendrán la condición de
profesionales médicos o sanitarios los considerados como tales en el ordenamiento jurídico y los
psicólogos, logopedas y ópticos, diplomados en
centros oficiales o reconocidos por la Administración. La exención comprende las prestaciones
de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria, relativas al diagnóstico, prevención y tratamiento de
enfermedades, incluso las de análisis clínicos y
exploraciones radiológicas.

Agenda de formació
continuada del clc
A BARCELONA

• Seminari sobre “Disfèmia” A càrrec de Javier Sangorrín Data: a confirmar
• Seminari sobre “Análisis de la Voz Normal y Pa-

tológica. Evaluación Subjetiva y Objetiva”

A càrrec de la fonoaudiòloga Ana Rosa Scivetti (Universitat de San Luis - Argentina) Data: 1 de desembre
de 2007 de 10 a 14 h.

• Curs “Disfuncions Orofacials” 1er nivell (12a
edició) A càrrec de Graciela Donato i Diana Grandi
Data: 10, 17 i 24 de novembre i 15 de desembre
de 2007, durada 30 hores.

A GIRONA

• Xerrada: “Efectes de la qualitat del moviment

i la postura sobre la producció de la veu”
A càrrec de Mercè Sala Data: 20 de setembre a les
20:00h Lloc: Centre Psicopedagògic Espiral, c/ Iu

Pasqual, 14. OLOT

A TARRAGONA

• Xerrada: “Abordaje de la Disfagia Neurógena.

Planteamiento, intervención y alternativas”

A càrrec de Manuela Sepulcre i Xavier Gonzalez.
Data: 20 d’octubre a les 10:30h Lloc: Centre Cívic

de Sant Pere i Sant Pau, al barri de Sant Pere i Sant
Pau (davant IES) 43007 Tarragona

A LLEIDA

• Curs “Noves tecnologies aplicades a la
Logopèdia” A càrrec de José Martínez Ledesma Data i
lloc: 24 i 25 de novembre a Tàrrega (durada 12 h.)

INFORMACIÓ EXTERNA

No discriminación y vida normalizada para más
de un millón de personas sordas que comunican
en lengua oral

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Confederación de Familias de Personas SordasFIAPAS firman el 18 de julio de 2007 un Convenio que consolida una línea de colaboración en
favor de este colectivo de personas sordas.
Teniendo en cuenta que en España más del 90% de las personas sordas comunican en lengua
oral, desde FIAPAS se ha acogido con gran satisfacción la firma de este Convenio ya que constituye un importante refuerzo para dar a conocer a la sociedad la situación de las personas sordas
que comunican en lengua oral y son usuarias de prótesis auditivas (audífono e implante coclear),
además de contribuir a la adopción de medidas orientadas a evitar y/o compensar la situación
de desventaja en la que se encuentran a la hora de participar plenamente en la vida política,
económica y social.
Por ello, en el marco de este Convenio, se desarrollarán, de manera conjunta, acciones encaminadas a asegurar el acceso a la comunicación, la información y el conocimiento, en el entorno
normalizado, de todas las personas sordas que comunican en lengua oral.
Entre estas acciones, se ofrecerá la intervención logopédica necesaria en el caso de los niños, niñas
y jóvenes con sordera desde el nacimiento o desde los primeros años, para que puedan adquirir y
desarrollar su lengua materna, es decir, el lenguaje oral de su entorno familiar y social. Y también
se ofrecerá la intervención fundamental en el caso de las personas que por diversas causas: edad,
enfermedades, accidentes… se quedan sordas en la edad adulta, para quienes la intervención
logopédica constituye la base de su rehabilitación funcional, que les permite la accesibilidad en
el entorno y la posibilidad de mantener su estatus laboral.
FIAPAS, entidad con implantación estatal que ostenta la mayor representatividad de las familias de personas sordas
en España, trabaja desde hace 30 años por mejorar la calidad de vida de las personas sordas y de sus familias.
www.fiapas.es • fiapas@fiapas.es • Tfno.: Sede - 91 576 51 49

Aprobada la regulación del empleo con apoyo
Las personas sordas con un grado de discapacidad superior al 33% podrán ser beneficiarias del programa
El Consejo de Ministros del viernes, día 29 de junio, aprobó el Real Decreto por el que se regula el
programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad
en el mercado ordinario de trabajo.
Los destinatarios son personas con discapacidad severa que sean contratadas por una empresa del
mercado ordinario de trabajo, mediante un contrato indefinido o de duración mínima de seis meses.
Se incluyen también como beneficiarios del programa a personas sordas y con discapacidad auditiva
superior al 33 por 100.
Según nota emitida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el programa de empleo con apoyo
podrá aplicarse en todo el territorio nacional.
Para mayor información: www.fiapas.es

INFORMACIÓ EXTERNA
IALP 2007

CONGRÉS: 27 th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP
2007) Lloc: Copenhaguen Dates: 5 - 9 d’agost 2007

Mariví Cobo Meroño, col. 827 i logopeda del Servei Sociosanitari de la Fundació Hospital Asil de
Granollers ens ha cedit l’abstrac del pòster que ella i l’equip on treballa han elaborat per presentar
al Congrés de la IALP d’aquest any. El pòster valora les alteracions de la fluència del llenguatge en
pacients amb demència tipus Alzheimer i amb demència frontal. Us reproduïm l’abstrac:

PÒSTER
TÍTULO:

“Valoración de la fluencia verbal en la
demencia tipo Alzheimer y la demencia frontal”
AUTORES:
Cobo, M. Logopeda. Servicio de Geriatria.
Cuevas, R Neuropsicóloga. Servicio de Geriatría.
Otermin, P Neuróloga. Servicio de Medicina Inter-

na. Unidad de Neurología.
Roquer, E Residente de Geriatría. Servicio de Geriatría.

mcobo@fhag.es - Fundació Hospital Asil de
Granollers. Area Sociosanitaria. Avda. Francesc
Ribas s/nº. 08400 Granollers. Barcelona.
93.842.50.32

tognomónico, todo y que en ocasiones coexiste
con otras alteraciones.
OBJETIVOS:

• Valorar la alteración de la fluencia en enfermos
de Alzheimer y enfermos con demencia
frontal.
• Confrontar los resultados obtenidos a fin de
elaborar planes de trabajo.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Sujetos:

10 enfermos con diagnóstico de demencia tipo
Alzheimer en fase inicial y 10 enfermos con diagnóstico de demencia frontal también en fase inicial,
valorados en la consulta externa de Neurología.

INTRODUCCIÓN:

Método:

Este déficit existe tanto a nivel de lenguaje
espontáneo como con consigna fonética. En
cambio en las demencias frontales, la alteración
de la fluencia no está descrita como déficit pa-

Resultados:

Está descrito que en la enfermedad de Alzheimer, la alteración del lenguaje y más en concreto la alteración de la fluencia, es uno de los
síntomas más frecuentes e incapacitantes para
los pacientes que lo sufren.

Valoraremos la fluencia verbal en lenguaje
espontáneo con la lámina del test de Boston
y la fluencia con consigna fonética con els test
de FAS (Test Barcelona) en ambos grupos de
enfermos.
Analizaremos los resultados a nivel descriptivo
y realizaremos un plan de trabajo específico en
función del tipo de demencia.

Estatuto del trabajo autónomo
El pasado 28 de junio, y a iniciativa del Gobierno, las Cortes Generales han aprobado definitivamente,
y por unanimidad, el Estatuto del Trabajo Autónomo, en el que han tenido, además, una participación
importante las propias organizaciones representativas de los profesionales y trabajadores autónomos.
A partir de ahora es de esperar que los autónomos tengan garantizados todos sus derechos, más y mejor
protección social, apoyo de los poderes públicos y el reconocimiento que se merecen.
Para mayor información:
http://empleo.mtas.es/iniciotrabajo/autonomos.htm

El SBT
té dos
grans
apartats:
borsa de
treball(BT)
derivació
d’usaris
BORSA DE TREBALL DEL CLC

El CLC en millora contínua dels serveis que us ofereix va començar a reformar i informatitzar el Servei de la Borsa de Treball (SBT).

El SBT té dos grans apartats:
1. Borsa de treball (BT)

2. Derivació d’usuaris (DU)

El primer és per a persones que volen trobar una feina.
Aquest servei ja funciona des de fa un any i s’ha guanyat en eficàcia i
agilitat. Per donar-te d’alta només cal que ens enviïs un nom d’usuari
i una contrasenya.
El segon és per a aquelles persones que volen que se’ls derivin usuaris. Volem renovar-lo i canviar-ne el funcionament per
guanyar en servei. Per això estem actualitzant les dades que tenim.
Per donar-te d’alta només cal que ens facis arribar aquest Formulari
omplert i sobretot signat.

Qui ha d’omplir el formulari de derivació d’usuaris

El formulari l’han d’omplir tots aquells col·legiats que vulguin que,
des del CLC, els hi derivem usuaris per al seu centre, servei o consulta
privada.

Què posar a dades del centre

A dades del centre hem de posar les dades de contacte que vulgueu
que es donin des del CLC a l’usuari per a què aquest pugui posar-se
en contacte amb vosaltres.
Si treballeu a més d’un lloc, cal omplir un formulari per cada lloc de
treball, ja que de segur que les dades canvien.

Si feu atenció domiciliària cal que escriviu a quina zona. Hi ha dos
apartats:
1. Comarques. Per delimitar la zona de treball fora de les grans ciutats.
2. Ciutat/barris. Per les persones que fan domicilis a les grans ciutats,

cal que especifiquin els barris.

Altres observacions

S’adverteix que NO es derivaran usuaris a ningú que NO hagi entregat
signat el formulari adjunt (pàg. 8).

Formulari per a la derivació d’usuaris
Núm. Col·legiat ...................................... Nom i cognoms ...................................................................................................

Dades del Centre
Nom ......................................................................................................................................................................
Telèfon .....................................................

Adreça ...........................................................................................

C.P ............................................................

Població

.................................................................................................................

Correu electrònic
Atenció a domicili ...... SI

Comarques

NO

..........................................

.................................................

.................................................

Ciutat / Barris ..........................................

.................................................

.................................................

Tractaments
ADULTS

INFANTS

LLENGUATGE

AUDICIÓ

Patologies
PARLA

VEU

Idioma
CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES ............................................................

Observacions .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Autorització de cessió de dades
...............................................................................................

amb DNI/NIF. ....................................................

autoritza al Col·legi de Logopedes de Catalunya a transferir aquestes dades per formar part de la
base de dades de la Derivació d’Usuaris i perquè s’utilitzi amb la finalitat corresponent.
Barcelona, ............... de ...................... de 2007
Signatura

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Bruc 72-74, 5a planta • 08009 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • clc@clc-logopedia.org • www.clc-logopedia.org

