
Els logopedes i el 
Departament d’Educació

“La unió fa la força”
Com ja sabeu, el CLC continua treballant des 
de la vocalia d’Educació i amb el suport de la 
direcció tècnica, del deganat i de tota la junta, 
per aconseguir que els Logopedes tinguem un 
espai dins el Departament d’Educació.

En aquesta línia, i, dins les activitats que es 
porten a terme per aconseguir-ho, el passat 7 
de maig es va fer el IV Fòrum de Logopèdia i 
Educació, amb la participació del Jesús Viñas 
i la Montserrat Rabassa com a representants 
del Departament, (trobareu més informació en 
aquest mateix full).

Des del Col·legi s’ha valorat molt positivament 
aquest Fòrum, però com diu la dita: “El sabater 
és el qui va més mal calçat” o “En casa del her-
rero, cuchillo de palo”. Com a reflexió, solament 
volem afegir que potser el diàleg, l’entesa i la 
unió entre els mateixos logopedes és la primera 
fita que hem d’aconseguir en aquest llarg i fei-
xuc camí on encara, malauradament, no veiem 
clar el final.

Us reproduïm per petició expressa dels autors, 
una carta que l’associació catalana de professi-
onals de CREDA ens va fer arribar, i la resposta 
de la nostra degana, Sra. Anna Civit, a qui anava 
adreçada l’esmentada carta.

Una altra dita diu “La unió fa la força”, oi? Però 
per arribar a la unió, com a col·lectiu, primer 
hem d’augmentar i millorar la comunicació entre 
nosaltres mateixos.

El CLC, com sempre, resta obert al diàleg per-
què pensem que la comunicació oberta, de cara, 
sense por, posant nom i cognom al que cadascú 
vol dir i vol defensar és l’únic camí possible per 
al debat i per al consens.

De cara al proper curs hem de continuar treballant, 
tots junts, per aconseguir que el logopeda tingui 
el lloc que es mereix en tots i cadascuns dels seus 
àmbits d’actuació. Per això, sempre va bé tenir un 
període de descans per carregar “piles” i tornar 
amb molta empenta i amb la il·lusió de sempre.
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Us desitgem un bon estiu! Fins al setembre.



Degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya
Sra. Anna Civit Canals

Us fem avinent la nostra indignació per les manifesta-
cions efectuades el passat dimecres dia 7 de maig al IV 
Fòrum de Logopèdia i Educació del CLC.

Com a docents i logopedes de CREDA i membres del 
Col·legi de Logopedes de Catalunya, ens sentim igno-
rades i menystingudes doncs pensem que el Col·legi 
no va defensar els nostres interessos professionals tal 
com estableix l’article 5 dels seus estatuts (“Defensar 
els interessos professionals dels col·legiats”)

Per aquest motiu exposem:
1 Ens sentim enganyats/des per part del CLC doncs en el 

seu dia vam ser habilitats/des per la Comissió habilitado-
ra del Col·legi de Logopedes de Catalunya “per l’exercici 
professional de la Logopèdia” i, tot i estar col·legiats/des, 
actualment no rebem el mateix tracte, pel simple fet de 
no haver cursat la Diplomatura de Logopèdia, que en 
el nostre temps d’estudiants no existia.

2 Quan van iniciar-se els estudis de la Diplomatura de 
Logopèdia a Catalunya, al 1995, el CLC va optar per 
demanar l’habilitació i no l’homologació. Per què ara 
se’ns tracta com si estiguéssim ocupant un lloc pel 
qual no estem capacitats? El Col·legi hauria de lluitar 
per obtenir l’homologació per les persones que van 
estudiar logopèdia abans que existís la Diplomatura, 
esperem que així ho faci.

3 Ens sentim ofeses per les expressions utilitzades 
pels membres del Departament presents al Fòrum i 
secundades pel CLC tals com: “intruses”, “aquelles 
mestres”…Us volem recordar que tots els/les logope-
des que tenim una plaça definitiva a un CREDA som 
docents i logopedes (Postgrau, Màster o Diplomatura). 
I que només es pot optar a aquestes places sent fun-
cionari i havent superat un concurs de mèrits. De cap 
manera som intrusos de la professió de Logopèdia, i 
aquest Fòrum hagués estat un bon moment, per part 
del CLC, per deixar-ho clar i no fomentar la confusió i 
l’enfrontament. Només calia citar les paraules de la Sra. 
Degana del CLC a l’escrit enviat en relació a l’habilitació: 
“…quan el professional logopeda té el seu domicili 
professional únic i principal a Catalunya necessàriament 
ha d’estar incorporat al Col·legi per exercir legalment 
la professió, amb independència del fet que treballi 
en règim de lliure prestació o en règim laboral, i en 
queden exceptuats només els professionals al servei de 
les administracions públiques de Catalunya…”

4 Considerem que l’exercici de logopeda (docent) a 
un CREDA, com a servei, requereix una formació 

específica sobre continguts d’organització, pedago-
gia, didàctica, currículum, …a nivell escolar que en 
el Currículum de la Diplomatura de Logopèdia no 
existeixen i representen un nombre de crèdits baix. 
Aquests coneixements són bàsics i fonamentals per 
desenvolupar les nostres funcions als centres escolars, 
i així ho exigeix el marc legal existent.

5 Citant la carta tramesa al Hble. Sr. Esrnest Maragall 
i recollida al Full Informatiu del CLC nº 43, “ …Els 
CREDA i les escoles d’Educació Especial pateixen una 
manca severa de personal adequadament preparat i 
per tant es genera una desatenció dels infants amb 
NEE en l’àmbit del llenguatge i la comunicació.…” 
Creiem que es realitzen afirmacions molt greus. Us 
volem recordar que al Decret 155/1994 estableix 
que els requisits imprescindibles per formar part de 
l’equip de Logopedes dels CREDA’s eren tenir una 
Diplomatura de Magisteri i un Postgrau o Màster 
especialitzat en Audició i Llenguatge.

Aquesta normativa encara és vigent, per tant, consi-
derem que en cap cas ha de ser qüestionada la nostra 
professionalitat.

Moltes de nosaltres estem col·legiades. Som logopedes 
o no ho som? Ho som per pagar la quota però no ho 
som quan treballem als centres?

Agrairíem que aquest escrit es publiqués en el Full 
informatiu del Col·legi.

Junta ACPCREDA

Junta ACPCREDA
Benvolgudes,

Hem rebut la vostra carta on ens transmeteu una sèrie 
d’inquietuds i desacords amb les actuacions del CLC. 
Intentarem respondre als vostres comentaris, tot i que 
alguns ens han sorprès per erronis i inexactes. Esperem 
que la nostra resposta sigui acollida en el to que s’ha 
escrit: cordial, entenedor, i sobretot conciliador.

1 El CLC SEMPRE ha defensat a TOTS els seus col·legiats 
per igual, ja siguin diplomats o anteriors a la diplo-
matura. Sembla que us queixeu de no rebre el mateix 
tracte. Podeu especificar quines són les diferències? 
En el cas que ens ocupa, el nombre de professionals 
col·legiats en el CLC que treballeu en els CREDA és 
molt petit ja que pel fet de ser funcionaris no esteu 
obligats a col·legiar-vos. De fet, aquesta va ser una 
de les raons per crear la categoria de col·legiat no 
exercent, tenint en compte que, amb excepcions 
com la vostra, regeix el principi de col·legiació 
obligatòria (si mireu els vostres contractes amb el 
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Departament, esteu contractats com a mestres, no 
com a logopedes).

2 El CLC va habilitar perquè la funció d’homologar 
NOMÉS correspon al Ministeri d’Educació i Ciència. 
A més a més, molts dels professionals anteriors a 
la diplomatura són pedagogs i psicòlegs; per tant 
llicenciats amb un màster o un postgrau. De ben 
segur que no voldrien estar homologats a una diplo-
matura, per tant, no era possible ni demanar al MEC 
l’homologació (tot i que en el seu dia es van tenir les 
converses necessàries per mirar d’arreglar el tema). 
Ara, amb el canvi de les titulacions de diplomatura 
i llicenciatura a les de grau, potser serà el moment 
adequat per tornar-hi a insistir. Per tant, us animem 
que col·laboreu amb el CLC oferint-vos a treballar 
en alguna comissió per a l’estudi de les possibles 
convalidacions dels nous estudis amb els antics. Es 
pot treballar des del CLC, però s’ha de demanar al 
MEC. El CLC va aconseguir amb l’habilitació que les 
titulacions anteriors a la diplomatura no es perdessin 
en el no res, sinó que fossin reconegudes amb el 
mateix nivell per poder treballar, per poder exercir la 
nostra professió.

3 En relació amb les paraules emeses pels membres 
del Departament, que van venir a la reunió del dia 
7 de maig, hem de dir que van ser en tot moment 
correctes i gens despectives. Cal recordar que, per 
a ells, també és una situació nova i, com molt bé 
van explicar, encara hi ha moltes qüestions sobre les 
quals estan treballant i, per tant, no poden donar-ne 
detalls. És ben clar, que els professionals anteriors a 
la diplomatura, amb un màster o un postgrau de 
llenguatge estan capacitats per treballar els trastorns 
del llenguatge i la comunicació, però també creiem 
que els diplomats en logopèdia estan preparats per  
treballar-ho. La necessitat d’augmentar el nombre 
de professionals que treballen les mancances i dèfi-
cits de comunicació poden millorar si els logopedes 
entren també com a “especialistes” a les escoles. En 
cap moment s’ha dit que els qui esteu treballant als 
CREDA ho feu malament, la raó per la qual s’ha lluitat 
és perquè els diplomats, amb perfil d’especialista i no 
de docent, també puguin dur a terme la seva feina, 
una feina que “hereten” dels qui anteriorment a ells 
havien cursat estudis de logopèdia i reclamaven una 
titulació pròpia (com molt bé deuen saber les com-
panyes que eren de l’ALFAC; crec que cal recuperar 
una mica d’història). En la citada carta enviada al Sr. 
Ernest Maragall, no es qüestiona la professionalitat 
dels qui ja esteu treballant, sinó que es reclama la 
necessitat d’augmentar el nombre d’especialistes per 
treballar els problemes de parla, audició i llenguatge 
que queden desatesos, fet que desencadena poste-
riors dificultats en l’adquisició dels aprenentatges 
escolars. Si realment creieu que els nens de Catalunya 
amb trastorns de la comunicació estan tots atesos, 
potser sí que no entendreu la falta severa de personal 

adequadament preparat (cal entendre logopedes) 
que el CLC reclama. Reclamar que falten professionals 
NO es pot entendre mai com a queixa dels que hi 
són, sinó precisament dels que NO hi són. 

4 Un altre punt, al qual feu al·lusió en l’escrit que us 
vam enviar per a l’habilitació, us hem de dir que NO 
heu entès aquestes paraules ja que, de conformitat 
amb el que disposa l’article 38 de la Llei 7/2006, de 
31 de maig de l’exercici de les professions titulades i 
dels col·legis professionals, sí en queden exceptuats 
de la col·legiació els professionals que estan al servei 
de les administracions públiques de Catalunya. No és 
perquè els menyspreem, sinó que en estar contractats 
pel Departament (que és l’empresa contractant) no 
els cal. Els funcionaris podeu triar entre estar col-
legiats o no. Nosaltres estaríem encantats que això 
no fos així i que tots els logopedes, de la pública i 
de la privada, haguessin d’estar col·legiats. Ja veieu 
com són de diferents les coses, vistes des d’un prisma 
o bé d’un altre!

5 Quant als continguts d’organització i orientació 
escolar que el logopeda ha de saber per treballar 
dins l’àmbit educatiu, cal dir que en els estudis de la 
Diplomatura tenen crèdits sobre aquest àmbit d’actu-
ació, potser més en unes universitats que en d’altres, 
però que en tot cas caldria que us assabentéssiu bé 
de quina és la formació que donen les diferents uni-
versitats de Catalunya. No val a parlar pel que sabem 
de fa temps. Les lleis canvien i la nostra professió 
està en constant evolució. Cal estar-ne informat! 
Per altra banda, el Sr. Viñas va dir que més endavant 
explicitarien algun tipus de curs per als logopedes 
que volguessin entrar a treballar en el món educatiu. 
Estem d’acord que el logopeda ha d’estar format 
dins l’àmbit d’actuació professional, però no com 
a docent dins d’un CREDA, sinó com a especialista 
dins d’un CREDA, coneixent  l’organigrama didàctic 
i curricular de l’entorn escolar. 

6 Per últim, volem dir-vos que sembla que vosaltres 
també heu oblidat que hi ha persones que fa molts 
anys que estem treballant per millorar i dignificar la 
nostra professió i que malgrat que sabem que mai 
plou a gust de tothom, creiem que hi ha d’haver 
diàleg i comunicació i no pas cartes sense signar i 
lectures incompletes i incorrectes que són totalment 
errònies. Restem oberts al diàleg.

7  Acceptem de bon grat publicar la vostra carta en el 
full informatiu del CLC conjuntament amb la nostra 
resposta.

Cordialment,
Anna Civit Canals, Degana del CLC

Barcelona, 27 de maig de 2008



NOUS COL·LEGIATS
Del 15 d’abril al 14 djuliol de 2008

Alemany Ruiz, Anna - Torrelavit
Alés Romero, Ramón - Andújar
Buxó Niñá, Susana - Ripollet
De Aizcorbe Marginet, Neu - Barcelona
De Oñate Medina, Raquel - El Prat de Llobregat
Esteban Caelles, Imma - Solsona
Gabernet Piqué, Anna - Barcelona
Gómez Fernández, Maria Dolors - Mataró
Herrero Sevillano, Aida - San Sebastián
Juaristi  Araquistain, Lidia - Zarautz
Llaràs Vidal, Núria - Sant Vicenç dels Horts
López Alterachs, Guillermina - Valobí del Penedès
López Gambra, Mª Soledad - Pamplona- Iruñea
Oliva Folgueiras, Esther - Sabadell
Padilla Benítez, Mª Dolors - Mollet del Vallès
Pardo Cano, Sara - Manresa
Presas i  Moragas, Marta - Vidreres
Vergés Cort, Mª  Rosa - Sabadell
Villanueva Claramonte, Belén - Barcelona
Viñolas Insa, Núria - Sant Miquel de Fluvià

Benvinguts al CLC!

Comunicació per c/eComunicació per c/e
Amb Amb l’objectiu d’l’objectiu d’agiliagilitzar tzar 
les comunicacions entre els les comunicacions entre els 

col·legiats i el Col·legi,col·legiats i el Col·legi, tothom  tothom 
que ho desitgi podrà que ho desitgi podrà 

demanar que demanar que 
se li enviï la informació per se li enviï la informació per 

c/e. c/e. 
Necessitem que ens Necessitem que ens 

feu saber la vostra a/e. feu saber la vostra a/e. 
Gràcies.Gràcies.

Horari de secretaria 
del CLC 

de dilluns a divendres de
9 a 14 h i de 15 a 19 h

juliol i agost
de 8 a 15 h.

Del 4 al 17 d’aogost 
rumandrà tancat

Vocalia de Girona
El passat 3 de juliol ens vam trobar els logopedes de Girona i 
vam comptar amb la col·laboració de la psicòloga Núria Santana. 
D’una forma molt amena ens va parlar dels beneficis de les Flors 
de Bach, com a possible teràpia complementària al tractament 
de logopèdia d’infants, adolescents o adults. Ens va destacar que 
són naturals i suaus, no tenen efectes secundaris i són compati-
bles amb qualsevol medicament, tractament o teràpia.

En la propera trobada, que serà passat l’estiu, esperem que 
s’animi a venir més gent. És en aquests moments on intercan-
viem coneixements, inquietuds, punts de vista…, i així, tots ens 
enriquim!

Aprofitem per a desitjar-vos MOLT BON ESTIU!

Vocalia de Lleida 
PROPERA TROBADA DELS COL·LEGIATS LLEIDATANS Des de la vocalia de 
Lleida us informem que ja tenim data i tema per a la propera tro-
bada de col·legiats. Serà el 4 d’octubre a les 10.30 h a l’Acadèmia 
Mariana, c/ Acadèmia, 17, de Lleida. En aquesta ocasió comptarem 
amb la participació de la Sra. Araceli Garcia, optometrista especia-
litzada en optometria del desenvolupament, optometria pediàtrica, 
optometria comportamental i fototeràpia optomètrica. Ens parlarà 
sobre “La implicació de la visió en els aprenentatges”. 

Us recordem que ens podeu fer arribar les vostres propostes 
sobre temes a tractar per a les nostres trobades. 

Reserveu-vos ja la data. Us hi esperem!

La Vocalia de Tarragona informa
El passat 10 de maig ens vam reunir els col·legiats de la província 
de Tarragona, i la col·legiada Laia Pell ens va presentar el seu 
material “Fonegraf”, guanyador de la 1a Beca Guixà, atorgada 
pel CLC. Els assistents vam poder participar activament en l’ex-
plicació i utilització del material, així com discutir possibilitats 
d’aplicació en els diferents àmbits d’actuació del logopeda.

Les trobades d’aquest curs ja han finalitzat, esperem retrobar-
nos a l’octubre amb nous temes, ja que estem organitzant una 
trobada amb l’Associació Down Tarragona i l’Associació Crane 
de traumatisme cranioencefàlic. Us recordem que estem oberts a 
rebre propostes que us puguin interessar. La vocalia de Tarragona 
continua col·laborant en l’espai de salut d’una guia cultural, on 
hi van sortint articles de divulgació de la logopèdia, si algú té 
interès en publicar algun article, us podeu posar en contacte 
amb la vocalia mitjançant el mail del CLC.

Bon estiu a tothom!



M. GÓMEZ, S/C de Tenerife

La convergencia con el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) no sólo es motivo de preocupaciones 
e incertidumbre para la comunidad universitaria de 
las Islas. También abrirá nuevas oportunidades para 
algunos titulados que, una vez reestructurados sus 
planes de estudio, pueden encontrar mayores facili-
dades para incorporarse el mercado laboral y ampliar 
su ámbito de actuación profesional.

Éste es el caso de los estudios de Logopedia que se 
ofrecen en forma de diplomatura en la Universidad 
de La Laguna (ULL) y que, a partir del curso 2009-
2010 se convertirán, previsiblemente, en título 
de grado. Sólo falta la aprobación de la Junta de 
Facultad de Psicología para que ésta sea una de las 
carreras adaptadas a Europa.

La convergencia europea, además, permitirá a los 
logopedas surgidos de la ULL superar la barrera 
que, hasta el momento, les ha impedido incorpo-
rarse al sistema educativo -un terreno reservado a 
los maestros de audición y lenguaje- y ha limitado 
su actividad al ámbito sanitario. El decano de la 
Facultad de Psicología, Hipólito Marrero, adelantó 
a EL DÍA que “la idea es introducir en el currículum 
de Logopedia la parte de audición y lenguaje para 
acceder a las plazas de los centros de enseñanza”. 
De igual manera, se tratará de facilitar a los maestros 
su acceso a la titulación de Logopedia a través de un 
sistema de reconocimiento de créditos.

Con esta medida, “el que terminaría ganando es 
el sistema educativo, que contará con unos pro-
fesionales muy sólidos y preparados como son los 
logopedas”, aseguró el decano. La Universidad de La 
Laguna seguirá, de esta manera, el camino empren-
dido por Cataluña, que ha sido la primera comuni-
dad autónoma en “abrir el sistema de enseñanza a 
los logopedas”, comenta Marrero.

Por su parte, Víctor Acosta, catedrático de la ULL y 
copresidente del comité organizador del Congreso 
Internacional que la Asociación Española de Logope-
dia, Foniatría y Audiología que se celebra la próxima 
semana en La Laguna, destaca que la implantación 
del título de grado posibilitará ofrecer “una forma-
ción vinculada entre salud y educación” en la línea 
de la que se da en Cataluña. Acosta señala que esta 
comunidad autónoma ha dado “pasos importantes” 
para que los logopedas, con una “formación muy 
amplia en el lenguaje y también en el campo de la 
educación”, tengan la oportunidad de ejercer en el 
ámbito educativo. De hecho, el próximo curso se 
producirá la incorporación de “un nutrido grupo” de 
estos profesionales al mundo de la enseñanza.

La diplomatura universitaria en Logopedia se creó en 
España en 1991 con el objetivo de dar respuesta a la 
necesidad de tratar los problemas del habla, la voz 
y el lenguaje en los ámbitos sanitario, educativo y 
de los servicios sociales. Sin embargo, los logopedas 
tienen vedado su acceso al sistema educativo, lo que 
ha generado las quejas del colectivo, que entiende 
que se restringen sus opciones de incorporarse el 
mercado laboral. 

El grado de Logopedia se compondrá de 240 créditos 
que incluyen formación teórica, formación destinada 
a evaluación y un volumen “muy importante” de 
prácticas externas, con la intención de vincularla, una 
vez finalizado el grado, a formación posgraduada.
La relación de la ULL con los estudios sobre el lengua-
je y la logopedia data de hace más de 20 años, me-
diante cursos de especialización y másters, mientras 
que la diplomatura se creó en 1996. En este aspecto, 
la Facultad de Psicología es, según su decano, un 
centro “señero” en todo el país, una condición que 
confía en potenciar a través de las oportunidades 
que ofrece la convergencia con Europa.

Los logopedas graduados en la ULL se podrán 
incorporar al sistema educativo 

diario el dia.es domingo, 06 de julio de 2008

La Facultad de Psicología propondrá que la actual diplomatura en Logopedia se convierta en 
título de grado a partir del curso 2009-2010. El currículum de estos estudios introducirá los 
contenidos necesarios para que los graduados puedan trabajar en los centros educativos, 
una salida que por ahora tienen vedada. 

http://www.eldia.es/2008-07-06/canarias/canarias12prn.htm



Vocalia de 
Benestar i Familia
Des de la Vocalia de Benestar i Família (a partir 
d’ara BIF), hem aconseguit dur a terme l’entre-
vista amb els representants del Departament. Bé, 
de fet, la directora no ens va poder atendre per 
un problema familiar urgent d’última hora, però 
varem ser ateses per el Sr. Jordi Bach i Pujols, ad-
junt a la Secretaria d ’Infància i Adolescència, qui 
ens va explicar el funcionament dels serveis. Hem 
quedat pendents que ens donin hora per la Sra. 
Imma Pérez, Secretària  d’ Infància i Adolescència 
(persona a la que ens va remetre la consellera).

Un altre front que tenim obert és la col·laboració 
amb l’Espai de Debat Permanent i Aplicat dels 
Serveis Socials (EDPA), el qual agrupa entitats 
socials, proveïdors, treballadors, sindicats i col-
legis professionals del sector dels serveis socials, 
que treballen conjuntament en la proposta de 
la nova Llei de serveis socials i l’aplicació de la 
mateixa. Es va elaborar un manifest de 100 pro-
postes de modificació de la Llei. Aquest manifest 
amb les 100 propostes, té el suport d’entitats 
com Càritas, la FEDAIA, UGT, CCOO, la Federació 
d’Associacions de Veïns de Barcelona, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, el Col·legi 
d’Educadors Socials, el Col·legi de Psicòlegs, el 
Col·legi de Logopedes i el Col·legi de Treballadors 
Socials, entre altres. Bé doncs, actualment ja està 
aprovada i és la Llei 12/2007 de serveis socials. 
L’EDPA continua la seva feina d’aprofundir en els 
aspectes del seu desplegament: la universalització 
del dret d’accés als serveis socials, el finançament 
i la cartera de serveis socials. 

Actualment estem en un moment molt important, 
ja que el Parlament de Catalunya ha d’aprovar la 
proposta d’avantprojecte de la Cartera de Serveis 
Socials i la proposta d’avantprojecte de decret 
dels òrgans de participació i coordinació dels 
serveis socials. El CLC està en els grups de treball 
per formular propostes al Parlament. Si algú de 
vosaltres està interessat a col·laborar, que no ho 
dubti i truqui al CLC!! (només cal demanar per 
formar part de la Comissió de Benestar i Família 
del CLC). 

Us hi ESPEREM!!!

Finalment, informar-vos que ja tenim el conveni entre el CLC i l’ICAA 
(Institut d’Acolliment i Adopcions) de la Generalitat de Catalunya 
SIGNAT!!  Properament rebreu convocatòria per a una reunió 
explicativa el Setembre-08.

L’Assemblea 
Extraordinària del CLC
El dia 2 de juny, a continuació de l’Assemblea 
Ordinària del CLC, vam fer l’Assemblea Extraor-
dinària per aprovar les esmenes als Estatuts del 
col·legi, per adaptar-los d’una banda, a la Llei 
7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions 
titulades i dels col·legis professionals, i d’altra 
banda, als requeriments de la Llei 2/2007 de 
Societats Professionals.

El més important a destacar és que s’ha afegit 
un nou títol, el Títol Tercer, de les societats 
professionals, on es parla de les disposicions 
generals, del Registre Col·legial de Societats i de 
l’exercici d’activitats de les societats professionals 
domiciliades en l’àmbit del Col·legi de Logopedes 
de Catalunya.

Altres punts a destacar són els canvis de data per 
dur a terme l’Assemblea General Ordinària i les 
eleccions. Respecte a l’Assemblea, es va acordar 
que tindrà lloc el 1r trimestre de cada any. 
Quant a les eleccions ordinàries, es va aprovar 
que se celebraran durant el mes d’octubre de 
l’any que correspongui, en la data establerta.

Les esmenes fetes als Estatuts van ser aprovades 
per unanimitat. A continuació es va ratificar i 
aprovar per unanimitat el Reglament de funcio-
nament del Registre de Societats Professionals del 
CLC. Com ja sabeu, la figura del Registre Col·legial 
de Societats Professionals ve instaurada per la 
Llei de Societats Professionals. El dia 5 de març 
de 2008 la Junta de Govern del CLC va acordar la 
constitució del Registre i mitjançant el Reglament 
de funcionament es pretén regular l’organització 
i el funcionament d’aquest Registre Col·legial. 
A la propera Revista sortirà publicat l’esmentat 
reglament.

Converses entre el CLC i 
els Sindicats
El passat 4 de juliol la Direcció Tècnica del CLC va man-
tenir dues entrevistes amb representants de Salut de 
CCOO de Catalunya, per demanar informació sobre els 
convenis vigents i les darreres modificacions fetes. 

La primera entrevista va ser amb el Carles Roig, respon-
sable de l’àrea de Salut de la XHUP (Xarxa Hospitalària 
d’Ús Públic), i dues companyes seves, la Marta Mir i la 
Xoni Rodríguez.  Ens van dir que ells sempre han de-



fensat: “a igual formació, igual categoria professional” i 
que des de la signatura dels dos darrers convenis, veien 
la necessitat de fer-ne modificacions. Ens van explicar 
que s’ha signat un conveni “de transició” que té validesa 
fins al 2009. Es tracta del Conveni col·lectiu dels Cen-
tres sociosanitaris i/o de Salut Mental de Catalunya 
amb activitat concertada amb el Servei Català de la 
Salut 2007-2008 (codi de conveni núm. 7902625).

El més interessant a destacar, és que a l’anterior conveni 
de la XHUP la categoria professional del logopeda no 
hi era, i en canvi, en aquest conveni de transició hi som 
al grup 2, corresponent al “Personal assistencial titulat 
de grau mitjà” (Capítol 1, Secció 2, Art. 14.1 Grups 
professionals). 

La segona entrevista va ser amb l’Angeles Hoyo, 
responsable de l’àrea de Salut de la Sanitat Privada. 
També hi era present la Luisa Montes, secretària gene-
ral de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya. 
Elles ens van informar sobre el Conveni col·lectiu 
de treball d’establiments sanitaris d’hospitalitza-
ció, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis 
clíniques per als anys 2007-2010 (codi de conveni 
núm. 7900815). En aquest conveni, un dels principals 
canvis és l’establiment de dues àrees funcionals: l’àrea 
Assistencial i l’àrea d’Administració i Serveis Generals. 
Tots els grups professionals tindran com a mínim 2 
nivells, bàsic i superior, en els quals el personal per 
petició individual i escrita podrà progressar en funció 
del temps de permanència i les hores de formació 
continuada. Per passar del nivell bàsic al superior 
s’hauran de tenir 4 anys d’antiguitat dins l’empresa i 
tenir acreditades una quantitat específica d’hores per 
a cada lloc de treball. El logopeda pertany a l’àrea 
Assistencial i al Grup professional 2 (Diplomats) i les 
hores de formació específica que ha d’acreditar per 
pujar de nivell són 60. El canvi de nivell per antiguitat 
s’aplica a partir de l’1 de gener de 2008 i les hores de 
formació s’han de completar abans del 31/12/2010, 
en cas contrari, el treballador baixaria de nivell (Capítol 
V, Article 54, 54 bis i 55).

Respecte als logopedes que treballen a l’àmbit de 
l’ICS, actualment i des de fa temps, tal com explicita 
el II Acord de l’ICS el logopeda pertany al grup pro-
fessional B21, però les classificacions professionals 
canviaran properament i els diplomats universitaris 
passaran al grup professional A subgrup A2, com a 
diplomats sanitaris.

Com veieu hi ha molta informació interessant que a més 
a més, els logopedes que treballen en aquests àmbits 
han de conèixer. Per això, i tenint en compte la bona 
disposició de totes les persones que ens van atendre, 
de cara al proper curs la vocalia de Salut organitzarà 
un nou Fòrum de Logopèdia i Salut sobre aquesta 
temàtica, amb la participació dels representants dels 
diferents sectors. Ja us informarem de la data!

IV Fòrum de 
Logopedia i Educació
El dia 7 de maig del 2008, es va realitzar el que serà 
sens dubte un dels Fòrums més recordats de la his-
toria del CLC, ja que per primera vegada es van sentir 
les paraules: “Els diplomats en logopèdia podran i 
entraran a treballar als CREDA del Departament 
d’Educació” de la Generalitat de Catalunya. Parau-
les dites per els representants legalment designats i 
enviats per el Departament: el Sr. Jesús Viñas i la Sra. 
Montserrat Rabassa. A ells volem agrair enormement 
la seva presència al nostre Fòrum i destacar la seva 
gran qualitat professional i personal.

D’altra banda es va batre el rècord d’assistència 
amb més de 120 col·legiats, raó per la qual a última 
hora varem haver de canviar l’espai i fer-ho en una 
sala de l’hotel  Diplomàtic. La Sra. M. Mar Arriaga, 
vocal d’Educació de la junta de Govern del CLC, va 
inaugurar l’acte tot presentant els ponents i recordant 
breument la importància de la fita aconseguida i 
el llarg camí que el CLC ha tingut que recórrer per 
arribar-hi.

El Sr. Viñas va explicar com estan estructurades les 
funcions i competències dels diferents serveis educa-
tius dins del Departament. Va continuar explicant els 
possibles canvis previstos per aquests serveis, quan el 
nou Decret de Serveis Educatius entri en vigor i que 
sembla que dependrà de què primer s’aprovi la Llei 
Catalana d’Educació. Sembla que va per llarg...

Tot i així, la voluntat del Departament que entrin di-
plomats en logopèdia a treballar a educació segueix 
en ferm. Que no n’hi ha ja de logopedes a educació? 
Es clar que si! Tots sabem i reconeixem la fantàstica, 
dura i sempre poc reconeguda tasca que porten 
molts dels nostres companys logopedes a educació. 
Però NO estan contractats com a logopedes, sinó 
com a mestres. Calia advertir a l’Administració que 
feia falta crear el “lloc” (administrativament parlant) 
del contracte com a logopeda. Evidentment, per a 
les noves contractacions! Això comportarà que per 
fi, els diplomats en logopèdia, puguin optar per a 
treballar a les escoles públiques sense la necessitat 
de tenir, també, la diplomatura de magisteri.

A partir d’aquí es va crear un torn de preguntes en 
el que van anar sortint les realitats d’altres companys 
que han cursat diferents estudis i opcions anteriors a 
la diplomatura, que el Sr. Viñas es va comprometre a 
estudiar conjuntament amb el CLC.

Ara toca definir i vetllar per quin serà el camí per ac-
cedir a les places per a logopedes que el Departament 
ha promès i que començarà a dissenyar.



Agenda de Formació Continuada 2008 del CLC
A BARCELONA

• Curs: “L’ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE A TRAVÉS DEL JOC”
A càrrec: Agustina Gil Álvarez 
Dates: 25 d’octubre i 8 de novembre de 2008 
Durada: 15 hores

-------------------------------------------------

• Curs: “TRASTORNS DE LA FLUÏDESA DE LA PARLA: DE LA NO FLUÈNCIA A LA 
TARTAMUDESA, LA INTERVENCIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA” ( 3 MÒDULS)
A càrrec: Anna Bagó Cuyás 
Dates: Mòdul I: 14 i 15 de novembre de 2008
Mòdul II: 12 i 13 de desembre de 2008 
(per realitzar el mòdul II és imprescindible haver fet el mòdul I)
Mòdul III:13 i 14 de febrer de 2009
Durada: 15 hores per mòdul

-------------------------------------------------

• Curs: “INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA EN LES DIFICULTATS DE L’APRENENTATGE”
A càrrec: Carme Martín 
Data: 28 i 29 de novembre de 2008 
Durada: 12 hores

-------------------------------------------------

• 5es JORNADES DE LOGOPÈDIA I ODONTOLOGIA - Fòrum Dental del Mediterrani
“Assignatures pendents en l’abordatge interdisciplinari del Sistema Estomatognàtic: 
estat actual i perspectives de futur”
Data: 30 de gener de 2009 
Lloc: Palau de Congressos de Montjuïc - Barcelona

Properament rebreu els tríptics amb tota la informació al vostre c.e. 
• ULL! Assegureu-vos que tenim actualitzada la vostra adreça electrònica. 

• També els podreu consultar al Web.

agrai
ment

El col·legiat Andreu Sauca ha donat al CLC un recull d’articles en anglès sobre 
diferents temes relacionats amb la nostra professió: hipoacúsia, laringografia, 
palatografia, etc.

Aquest recull d’articles, així com tots els llibres i material que formen part de la 
petita biblioteca del Col·legi, estan a disposició del col·legiat que vulgui fer una 
consulta o estigui interessat en fer servir el servei de préstec.

Agraïm sincerament a l’Andreu el seu gest de generositat, amb aquesta donació, 
envers el nostre col·lectiu.



5es Jornades de Logopèdia i Odontologia
“Assignatures pendents en l’abordatge interdisciplinari del Sistema 
Estomatognàtic: estat actual i perspectives de futur”

30 de gener de 2009 - Palau de Congressos de Montjuïc - Barcelona

D’aquí a mig any tornarem a trobar-nos en unes jornades que s’han convertit en una activitat clàssica i espe-
rada de la vida col·legial: les jornades de logopèdia i odontologia, i que es fan cada dos anys en el marc del 
Fòrum Dental del Mediterrani. Per a les properes, que seran les 5es jornades en la història del CLC, comptarem 
amb la participació de representants del món universitari, de professionals de l’Odontologia i la Logopèdia 
i dels presidents de la Societat Catalana de Pediatria i de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia.

Les ponències tractaran sobre aspectes que, tal como suggereix el títol de les jornades, tenen a veure amb 
les “assignatures pendents” d’aquesta àrea de treball. Així mateix, i amb l’afany de contribuir a la detecció 
i abordatge de les alteracions del sistema estomatognàtic, es donarà a conèixer un nou recurs interdisci-
plinari per a l’exploració, la detecció d’alteracions i la derivació al professional adient.

A més a més, volem que tots els professionals que participin al Fòrum Dental del Mediterrani puguin conèixer 
la feina dels logopedes especialitzats en teràpia miofuncional. Per això us convoquem a presentar PÒSTERS 
amb casos clínics, experiències professionals, estudis de recerca, etc., relacionats amb el programa científic. 
A la cloenda de les jornades es donarà un premi al millor pòster. Us animem a presentar-ne! 

Properament rebreu el programa científic i les normes de presentació de pòsters, que també estaran pen-
jades al Web del col·legi. Per a més informació:

 info@clc.cat  www.clc.cat
RESERVA’T AQUESTA DATA! 30 DE GENER DE 2009

Tarifes màximes dels serveis de logopèdia 
contractats pel servei català de la salut
Per a la vostra informació us comuniquem que el dia 11-06-08 es va publicar al DOGC núm. 5150 
l’ORDRE “SLT/282/2008, de 26 de maig, per la qual s’estableixen les tarifes màximes dels serveis de 
rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de la 
Salut” per a l’any 2008, que en relació amb les de l’any 2007 s’han incrementat un 5,74%.

Així doncs, les tarifes màximes dels serveis de logopèdia del Servei Català de la Salut per a l’any 2008 
són les següents (entre parèntesis les de l’any 2007):

3. Logopèdia.
3.1 Tarifa tractaments de nivell 1: 382,36 € per procés. (361,60 € per procés)
3.2 Tarifa tractaments de nivell 2: 242,97 € per procés. (229,78 € per procés)
3.3 Tarifa tractaments de nivell 3: 179,38 € per procés. (169,64 € per procés)
3.4 Tarifa tractaments de nivell 4: 116,22 € per procés. (109,91 € per procés)
3.5 Tarifa per visita única: 14,40 euros per visita. (13,62 euros per visita)
3.6 Els nivells s’estableixen en funció de la complexitat, de la intensitat d’ús, dels recursos i dels re-
queriments d’atenció individualitzada necessaris per assolir els objectius terapèutics.



FIAPAS nos ha hecho llegar la siguiente información para nuestro conocimiento y difusión:

Nuevas Tecnologías para la Audición
Sobre Baha www.cochlear.es

¿Qué es BAHA? 
Baha es un dispositivo osteointegrado que utiliza la vibración ósea 
para transmitir el sonido. Esta alternativa terapéutica está indicada 
en el tratamiento de la hipoacusia –sordera- en aquellos pacientes 
que tienen dañado el canal auditivo, por diferentes razones, desde 
malformaciones congénitas a la otitis media crónica y para quienes 
los audífonos convencionales no son una alternativa.

El funcionamiento es sencillo. El sonido llega a un procesador 
que está unido al hueso gracias aun pequeño implante de titanio, 
similar al soporte de un implante dental. El hueso hace de vía 
para que el sonido llegue hasta el oído interno sin utilizar el canal 
auditivo. Por eso está indicado para pacientes cuyo problema de 
falta de audición se localiza en el canal auditivo, en el oído medio. 
Con esta tecnología, no importa si el canal está completamente 
inútil o si no funciona normalmente, porque el sonido se trasmite 
a través del hueso. 

El procesador, con un tamaño de poco más de dos centímetros, se 
tapa perfectamente con el pelo, por lo que el implante es discreto 

y no interfiere con la vida diaria del paciente, que sólo tiene que 
preocuparse por mantener una correcta higiene en la zona del 
implante y cambiar la batería del procesador aproximadamente 
una vez a la semana.

Una vez colocado el implante, es necesario esperar un periodo de 
dos a tres meses en adultos (seis meses en niños) para que se 
produzca la osteointegración, es decir, que el titanio se adhiera al 
hueso para que la transmisión del sonido sea perfecta. Tras este 
periodo el médico conecta el transmisor y desde ese momento 
el paciente recupera su capacidad de oír. 

Otra de las ventajas de este sistema Baha es que es totalmente 
previsible dado que es posible hacer una prueba al paciente 
antes de la cirugía. El porcentaje de éxito del implante es del 
95% en adultos y de un 92% en niños (el menor porcentaje 
se debe a traumatismos propios de la infancia: golpes, balo-
nazos, etc. Los niños al jugar pueden dañar el transmisor o 
el implante)

Us informem que el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania ha publicat l’Ordre de convocatòria pel 
2008 dels ajuts pel Programa de suport a l’autono-
mia a la pròpia llar. Aquesta prestació permet accedir 
i rebre els serveis de suport per poder viure amb la 
màxima  independència.

Visiteu el web:
https://www.gencat.net/diari/5138/08130033.htm

La Fundació Catalana Síndrome de Down gestio-
na des de l’any 2001 el servei de suport a la vida 
independent “Me’n vaig a casa”, del qual podeu 
consultar el tríptic informatiu a la nostra web: 
http://www.fcsd.org/ca/servicios/pvi.html. 

Aquest servei atén i recolza totes les persones inte-
ressades, famílies i/o representants legals que volen 
iniciar el seu projecte de vida independent.
 
Si voleu rebre informació d’aquest servei o qualsevol 
tipus d’orientació respecte els vostres projectes de 
futur, podeu sol·licitar una entrevista a:
 
Servei de suport a la vida independent
“Me’n vaig a casa”
FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN
C. Comte Borrell, 201
08029 Barcelona
Tel: 932 157 423
vidaindependent@fcsd.org

Ajuts 2008
programa de suport a l’autonomia de la pròpia llar



Web d’interès sobre TEMES DE VEU
La fonoaudiòloga Ana R. Scivetti de la Universitat de San Luis, Argentina, que va 
impartir al CLC un seminari sobre la veu, ens va enviar aquesta informació que 
volem compartir amb tots vosaltres:

Estimados Amigos:
Con gran alegría les comunico que desde hoy tenemos nuestra Pag.Web, http://lavoz.unsl.edu.ar/
En ella podran encontrar nuestras actividades de extensión, investigación, docencia y servicio.
Los invito a visitarla y a participar en el bloq.

Cordialmente.
Dra. Ana Rosa Scivetti, Dir.PROICO 22/H623

1as Jornadas Aragonesas de dislexia y otras 
dificultades del lenguaje escrito
Dates: 19 i 20 de setembre de 2008 
Organitza: Centro de Profesores y Recursos Bajo Cinca 
y Gobierno de Aragón.
Lloc: IES R.J. Sendre – Fraga (Huesca)
Informació: www.cprfraga.org

-----------------------------------------------------

Second European Congress of Early 
Prevention in Children with Verbal 
Communication Disorders
Dates: 26, 27 i 28 de setembre de 2008
Organitza: The New Bulgarian University, Sofia, Bul-
garia. The Institute for Experimental Phonetics and 
Speech Pathology, Belgrado, Serbia. The Hellenic 
Organization of Hearing, Speech Therapy & Com-
munication Disorders, Patra, Greece.
Lloc: Sofia (Bulgaria)
Informació: www.iefpg.org.yu/sofia

-----------------------------------------------------

Curso intensivo de análisis clínico de la voz
A càrrec de: Luis Cecconello
Dates: 24 i 25 d’octubre de 2008
Organitza: Asociación de Logopedas de España A.L.E. 
Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad 
Valenciana COLCV
Lloc: Centro del Voluntariado de la Fundación Ban-
caixa, c/ Fuencaliente, 1. Valencia.
Informació: secretaria@colegiologopedas-cv.org

Congreso sobre Autismo
XIV Congreso Nacional AETAPI
Dates: 12 de novembre de 2008 a Bilbao
13, 14 i 15 de novembre a San Sebastián
Organitza: AETAPI
Informació: www.aetapi-donostia.com

-----------------------------------------------------

Semana de las enfermedades 
neuromusculares 
10-16 de noviembre
XXV Congreso 
14-15 de noviembre
Organitza: ASEM Catalunya Associació Catalana de 
Malalties Neuromusculars
Lloc: Barcelona
Informació: www.asem.meetingcongress.com
Secretaria tècnica: 93 210 05 65

-----------------------------------------------------

Sound for a young generation
3ª conferencia europea en soluciones en 
amplificación pediàtrica
Dates: 24 i 25 de novembre de 2008
Lloc: Brighton, Anglaterra
Informació: 
http://www.phonak-pip.com/agenda2.asp?id=28

-----------------------------------------------------

Concurso de dibujo y pintura para niños 
Phonak a través de Hear the World convoca un 
concurso infantil de dibujo y pintura para niños, con 
o sin deficiencia auditiva, de 5 a 11 años.
Informació: www.phonak-pip.com/agenda2.asp?id=34

INFORMACIÓ EXTERNA



Ja tenim nou Web 
www.clc.cat

I nova adreça electrònica 
info@clc.cat

Ja tenim nou Web
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