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Eleccions
CLC
2007
Convocatòria d’eleccions
La Junta de Govern del Col·legi de Logopedes de Catalunya
reunida el dia 14 de febrer de 2007 va acordar fixar la data del
20 de juny de 2007 per a la celebració de les eleccions:

dia 20 de juny de 2007
lloc Seu del CLC horari de 9 a 18 h
Càrrecs de la Junta de Govern a elecció:

• Sotsdegà/ana • Secretari/a • Comptador/a
• Vocal de Benestar i Família • Vocal de Girona
• Vocal de Tarragona
El règim electoral per escollir els membres de la Junta de Govern del CLC està regulat als articles 45 a
60 dels Estatuts del CLC. D’acord amb l’article 45 “els membres de la Junta de Govern seran elegits per
sufragi entre els col·legiats exercents, mitjançant elecció lliure i secreta. La Junta de Govern tindrà un
mandat de quatre anys i la renovació es farà per meitats cada dos anys. La primera meitat de càrrecs
que es renoven són per al degà, tresorer i quatre vocals. La següent renovació serà per al sotsdegà,
secretari, comptador i tres vocals. S’admet la reelecció una sola vegada per al mateix càrrec. La Junta de
Govern no podrà estar ocupada per una majoria de membres que, fora del Col·legi, treballin o vetllin
pels interessos d’una mateixa entitat o organització, pública o privada.

il·lustració elena feliu

calendari electoral
Dilluns, 16 d’abril Convocatòria d’eleccions

Dijous, 26 d’abril
Dimecres, 2 de maig
Dimecres, 23 maig
Divendres, 25 maig

Dilluns, 28 maig
Dimecres, 30 maig
Divendres, 1 juny

Publicació de la llista definitiva dels col·legiats electors en el tauler d’anuncis del CLC
Inici del termini per demanar el certificat per votar per correu
Inici presentació candidatures
Final del termini de reclamacions sobre la llista de col·legiats electors
Final del termini per resoldre les possibles reclamacions sobre la llista
Publicació de la llista definitiva de col·legiats electors
Final del termini per presentar candidatures
Proclamació candidatures mitjançant comunicació a tots els col·legiats
Publicació de la llista en el tauler d’anuncis del CLC
Comunicació als candidats escollits
Notificació en cas d’haver algún candidat exclós
Límit per a reclamacions dels candidats exclosos
Publicació de la llista definitiva de candidatures
Final del termini per resoldre les possibles reclamacions dels candidats exclosos
1 En el cas d’haver una única candidatura, es proclamarà en aquesta data i
automaticament quedarà escollida
2 En el cas d’haver rebut més d’una candidatura se seguirà el procediment següent:
Final del termini per demanar certificat vot per correu

Divendres, 8 juny
Dimecres, 20 juny Diada Electoral, a la seu del CLC

Horari:
de 9 a 18 h - per votar
de 18 a 19 h - recompte de vots vàlids
de 19 a 19.30 h - anunci resultats
a les 19.30 - obrir termini impugnacions

Dissabte, 7 de juliol Final del termini per impugnar les votacions
Dilluns, 9 de juliol Proclamació dels candidats escollits definitivament

Final del termini per resoldre les possibles impugnacions de les votacions

Dimecres, 11 juliol Presa de possessió de la nova Junta
Dimarts, 17 de juliol Final del termini per comunicar la composició de la Junta al Consell i al Departament

Final del termini per comunicar la composició de la Junta a tots els col·legiats

Normativa
de les eleccions

La llista de col·legiats electors estarà penjada al tauler d’anuncis de la
seu del CLC des del dia 16 d’abril
de 2007, tal com indica el calendari
d’actuacions.
Els col·legiats que vulguin reclamar
sobre la llista definitiva de collegiats electors podran fer-ho per
escrit durant el termini de deu dies
naturals des del moment de la seva
exposició en el tauler d’anuncis. La
Junta de Govern haurà de resoldre
la reclamació en el termini de cinc
dies naturals.

Presentació
de candidatures

Podran presentar-se candidatures
individuals, parcials o completes
per a cada càrrec de la Junta de
Govern. Les llistes seran obertes
de forma que sortirà elegit per a
cada càrrec el candidat que hagi
obtingut més vots. La inclusió en
una candidatura només serà vàlida
si l’interessat l’accepta per escrit.
Un mateix candidat no podrà
presentar-se per a dos càrrecs ni
figurar en més d’una candidatura.
Les candidatures aniran adreçades
al secretari de la Junta de Govern i
hauran de presentar-se dins el termini de temps fixat per la mateixa
Junta de Govern, la qual haurà de
proclamar-se, com a mínim, vint
dies naturals anteriors a la data de
les eleccions, mitjançant comunicació a tots els col·legiats.
Per ser candidat caldrà tenir un
mínim d’un any d’antiguitat en la
col·legiació, que no existeixi en el
seu expedient personal cap nota de
sanció disciplinària col·legial i que
sigui presentat com a tal candidat
per un mínim de 50 col·legiats,
mitjançant paper oficial del Collegi. Un mateix col·legiat no podrà
signar més d’una candidatura per
a un mateix càrrec.
Per al càrrec de degà, caldrà un
mínim de dos anys consecutius de
col·legiació anteriors a la data de
convocatòria de les eleccions, així
com una experiència professional
mínima acreditable de tres anys i
una experiència col·legial mínima
de dos anys. S’entendrà per ex-

periència col·legial haver format
part de qualsevol dels òrgans
col·legials.

Proclamació
de candidats

La Junta de Govern publicarà
en el tauler d’anuncis els noms
dels candidats proclamats i ho
notificarà als interessats.
L’exclusió haurà de ser motivada i es notificarà a l’interessat
l’endemà.
Contra la resolució d’exclusió
d’un candidat es podrà presentar
recurs davant la Junta de Govern
en el termini de quaranta-vuit
hores. La Junta de Govern el resoldrà dins d’un termini igual.
Els candidats proclamats que
no tinguin opositors quedaran
elegits.

Exercici del dret a vot

Els col·legiats exerciran el seu dret
a vot en les paperetes oficials, autoritzades pel Col·legi, i designaran
expressament cada càrrec i la persona elegida per a cada un.
En el moment de votar, els votants
s’identificaran als membres de
la Mesa. Aquesta comprovarà la
inclusió del votant en el cens, el
president pronunciarà en veu alta
el nom i el cognom del votant,
indicarà que vota i introduirà el
seu vot en una urna precintada. El
vocal que actuï de secretari de la
Mesa anotarà en una llista el nom
dels col·legiats que hagin dipositat
el seu vot.

Vot per correu

D’acord amb el que prescriu l’article 55 dels Estatuts del CLC:
Qui no voti personalment, ho podrà fer per correu certificat, d’acord
amb les normes següents:
1) Des que es convoquin eleccions
per a cobrir càrrecs de la Junta
de Govern, i fins deu dies abans
de l’elecció, els col·legiats que
desitgin emetre el seu vot per
correu, hauran de sol·licitar de la
secretaria del Col·legi la certificació
que acrediti que estan inclosos en
el cens electoral.

2) L’emissió del vot haurà d’efectu-

ar-se de la forma següent:
a) En un sobre blanc s’introduirà
la papereta de votació.
b) Aquest sobre s’introduirà en
un altre, en el qual caldrà afegir
la certificació de la inclusió de
l’elector en el cens i, alternativament, fotocòpia del DNI o del
carnet de col·legiat.
c) Aquest segon sobre s’enviarà
per correu certificat adreçat al
president de la Mesa.
d) Solament es computaran els
vots emesos per correu certificat que compleixin els requisits
més amunt establerts i que
tinguin entrada a la Secretaria
del Col·legi abans de començar
l’escrutini, en cas contrari seran
destruïts.

Escrutini

Un cop acabada la votació, s’obriran els sobres, s’introduiran les
paperetes a l’urna i se’n farà l’escrutini, que serà públic.
El secretari de la Mesa estendrà
acta de la votació i de les seves
incidències, la qual haurà de ser
signada per tots els membres de
la Mesa i pels interventors, si n’hi
ha, els quals tindran dret a fer-hi
constar les seves queixes.
Seran nul·les les paperetes que assignin un càrrec a un candidat que
no es presenti per a aquell càrrec,
també les que continguin expressions totalment alienes a l’estricte
contingut de la votació, així com les
que continguin ratllades, esmenes
o qualsevol altre tipus d’alteració
que pugui induir a error en la perfecta identificació de la voluntat de
l’elector. També seran nuls els vots
emesos per correu que continguin
més d’una papereta.
Es comptabilitzaran els vots vàlids
assignats a cada candidat individualment. El candidat elegit serà
el que obtingui més vots dins el
càrrec al qual es presenti; en cas
d’empat, serà elegit el més antic.

Anunci del resultat
i impugnacions

La presidència anunciarà el resultat, el qual podrà ser impugnat en
el termini de quinze dies.

NOUS COL·LEGIATS

Del 5 de gener al 12 d’abril de 2007
Barbero Elias, Tània - Manresa
Blanco Marañón, J. Gabriel - Ciaño-langreo
Casanovas Pérez, Mireia - Berga
Castro Lorente, Elisabeth - Barcelona
Corominas Plazas, Àngela - Vilanova i la Geltrú
Duran García, F. Julian - Aceuchal
Franco Manchón, Eva - Cerdanyola del Vallès
Gutiérrez Ponce, Luisa - Granollers
Lloreta i Oliva, Carme - Barcelona
López Gómez, Raquel - Barcelona
Mut Latorre, Mireia - Corbera de Llobregat
Ortega Hellín, Sheila - Barcelona
Ortega Jiménez, Ana - Argentona
Pijuan Trasobares, Ariadna - Castelldefels
Polymenopoulou, Evanthia - Sant Cugat del Vallès
Prat Camós, Mireia - Barcelona
Rodríguez, Amelia Cristina - Sant Joan Despí
Safont Soler, Cristina - Vilassar de Mar
Sanz Germà, Aida - Arenys de Mar
Serena Xixons, Marta - Solsona
Serra i Morera, Judit - Igualada
Tutó Jové, Xènia - 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 Muñoz, Sonia - Mataró
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, Sònia Carolina - O. de Montserrat
Barnola Canales, Georgina - Mataró
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 Coloma de Gramenet
Carreño Salvador, M. Lluïsa - Terrassa
Carreras Cubarsí, Carolina - S. Medir - Canet d’Adri
Castillo Maldonado, Anna - Barcelona

Cifuentes Monné, Mònica - Les Borges Blanques
Conesa Solà, Teresa - Creixell
Cubilla Simó, Cristina - Barcelona
De la Torre Cortés, Pilar - Sta. Coloma de Gramenet
De Lamo González, Eduardo - Barcelona
Dei-cas, Monica - Caldes de Montbui
Domene Barceló, Daniel - Barcelona
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
Ferrer i Castillo, Carme - Barcelona
Ferreras Beltran, Judit - Badalona
Flix I Quintana, Meritxell - Gelida
Fuentes Garijo, Celestina - S. Salvador de Guardiola
Gadella López, Helena - Barcelona
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 - Pamplona
Lavado Nicolau, Sònia - Mataró
Llopis Huertas, Laura - Barcelona
Lloret Marco, Jara - Castellví de Rosanes
Lloreta i Oliva, Carme - Barcelona
López Espín, María Jesús - Martorelles
López Gómez, Raquel - Barcelona
López Nuñez, Alicia - Canyamars
Magdaleno Bassas, Lydia - Bellaterra
Manau Vila, Ingrid - Sant Quirze del Vallès
Manen Calvet, Elisabet - Barcelona
Marí Sala, Meritxell - Figueres
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
Noguera Constantí, Rosa M. - Barcelona
Nosàs Ros, Thaïs - Barcelona
Ortega Cedeño, Betty - Barcelona
Ortega Hellín, Sheila - Barcelona
Pagès Martínez, Itziar - Sant Quirze Safaja
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 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 - Barcelona
Pujol I Salabert, Montserrat - Barcelona
Pujol Reynares, Berta - Sant Cugat del Vallès
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
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
Sastre Cortés, Montserrat - Barcelona
Serrano Villar, Maria del Mar - Madrid
Servitja Tàpia, Magda - Esplugues de Llobregat
Sixto Tàpia, Núria - Montcada I Reixac
Sobrevia Remiro, Alba - Barcelona
Soler Romagosa, Lourdes - Sant 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
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.

Amb motiu del dia europeu de la Logopèdia, des
del CLC vam enviar una nota divulgativa a diferents
mitjans de comunicació de Catalunya, demanantlos la seva difusió. La mateixa va ser publicada en
tres diaris de Tarragona: “Aquí”, “Més Tarragona” i
“Diari Tarragona”. Malauradament no vam obtenir
resposta d’altres mitjans, amb l’excepció del Diari
“El Punt”, que va publicar un article sobre la dislèxia.
(veure informació en aquest mateix Full)
Us reproduïm un resum de la nota, sense posar-vos
la introducció, on s’explica què és la logopèdia i
què fa el logopeda, com així tampoc la part final
on es detallen quins són els àmbits d’actuació del
logopeda i quines les patologies que tracta.

6 de març de 2007
dia europeu de la Logopèdia

2n

Congrés
Internacional
del CLC
6, 7 i 8 de juny de 2007
CosmoCaixa - Barcelona

Cada any la CPLOL (www.cplol.org) que és l’organisme que agrupa els logopedes de tot Europa,
tria un tema per fer difusió de la logopèdia. El
tema escollit enguany és el Multilingüisme.
El Col·legi de Logopedes de Catalunya s’afegeix
a la celebració en representació dels logopedes
col·legiats catalans (més de 1.500 des de la seva
creació el 1998).
A casa nostra la situació del multilingüisme
també es fa patent, ja sigui pel català/castellà
(som bilingües) com per la situació multicultural
que vivim.
Actualment tots coneixem la discussió política
que genera l’aprenentatge del català i el castellà
a les escoles. Des del CLC us volem dir que el
problema no són les hores d’ensenyament d’una
llengua, sinó que el que hauríem de tractar és
la pobresa de la qualitat de la comunicació
i per extensió de les llengües que els nostres
alumnes tenen.
La solució està en el fet que el que la societat ha
de potenciar al màxim són les estructures que
possibiliten el bon aprenentatge de la comunicació i el llenguatge. Cal afavorir les necessitats
comunicatives dels nostres nens i amb això
preparar-los bé per introduir-los al món de la
lectoescriptura, el coneixement i la facilitat per
adquirir totes les llengües que els calguin.
Des de el CLC volem FELICITAR a tots els logopedes
i a tots els usuaris de la logopèdia de Catalunya en
el nostre dia i recordar-vos que per a consultes ens
podeu trobar a: clc@clc-logopedia.org
SOM MULTILINGÜES: APROFITEM-HO!

Bloc llenguatge i lectoescriptura
Bloc miofuncional
Bloc neurologia i comunicació

és ple de
ponències d’alt nivell
i de nous continguts.
Us hi esperem!
més informació

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52

www.clc-logopedia.org

Honoraris professionals
D’acord amb els estatuts, és funció i responsabilitat del CLC establir
barems d’honoraris professionals de caràcter orientatiu (Títol 1, capítol
2, article 6, apartat d). Aquest apartat diu textualment el següent: “Són
funcions pròpies del Col·legi... vetllar, perquè l’exercici de la professió
es faci en règim de lliure competència, establir barems d’honoraris, que
tindran caràcter orientatiu, i establir normes que impedeixin la competència deslleial entre els col·legiats”.
És per això que cal ordenar la professió en benefici de tots, tant professionals com usuaris.
Per part del professional, per definir les seves expectatives a la vegada
que el compromet en les seves prestacions.
Per part de l’usuari, per evitar suspicàcies i malentesos i clarificar els
seus deures i contraprestacions.
És un compromís del Col·legi de Logopedes de Catalunya vetllar per la
satisfacció dels dos col·lectius amb el benentès que una acció de qualitat
requereix el seu preu just i viceversa.
Definim la qualitat de la prestació en assumpció d’uns punts claus:
1. Basar l’acció terapèutica en una fase diagnòstica precisa, amb
la col·laboració d’altres professionals, si fos necessari (metges,
odontòlegs, psicòlegs, pedagogs, mestres, etc)
2. Una fase terapèutica personalitzada i flexible capaç d’acollir les
modificacions evolutives del cas.
3. Un intercanvi fluid d’informació entre les parts implicades.

Segons tot això, s’estableixen uns preus de referència per evitar la competència deslleial i garantir la qualitat de la prestació.

Preus orientatius de referència del CLC
Període 2007
Concepte
Informació
Consulta aïllada
Visites de valoració (Anamnesi, exploració, diagnòstic)
Sessió de devolució diagnòstica
Tractaments individuals

1 sessió setmanal
2 sessions setmanals
més de 2 sessions setmanals
1 sessió de control mensual
1 sessió a domicili
1 sessió setmanal
2 sessions setmanals
més de 2 sessions setmanals
Tractaments en petits grups

Durada

Preu per sessió

45’
45’
sense informe
amb informe

gratuïta
43,00 €
43,00 €
43,00 €
61,00 €

45’
45’
45’
45’
45’
30’
30’
30’

30,00 €
27,00 €
24,00 €
35,00 €
39,00 €
24,00 €
20,00 €
18,00 €

1 sessió setmanal de grup de 2 persones
1 sessió setmanal de grup de 2 persones
1 sessió setmanal de grup de 3 persones
1 sessió setmanal de grup de 3 persones

45’
30’
45’
30’

Supervisions a professionals

60’

Hora lectiva: Formació

1 ponent
més d’un ponent

Prestació de serveis a organismes

entre 6 i 18 hores mensuals
entre 19 i 36 hores mensuals
més de 37 hores mensuals
Conferència

Preu per persona

20,00 €
18,00 €
15,00 €
12,00 €

55,00 €
Preu per hora

105,00 €
120,00 €
30,00 €
27,00 €
24,00 €
160,00 €

Cal indicar que aquestes quantitats són costos de l’acte logopèdic i no
representen mai quantitats màximes ni mínimes. S’han establert segons
les múltiples variables i característiques dels tractaments (freqüència,
desplaçaments, assessoraments a altres professionals, etc.) que poden fer
variar aquest càlcul. Per tant, és una apreciació indicativa, recomanable i
realista, però en cap cas obligatòria.

Coincidint amb el Dia Europeu de la Logopèdia, el 6 de març el diari El Punt va
publicar aquesta nota sobre la Dislèxia a la secció societat
Agraïm molt al Diari El Punt i a la responsable d’aquesta secció, que ens hagin cridat per demanar la
col·laboració del CLC, i sobretot volem agrair a la col·legiada M. Carme Martín la seva contribució en
la difusió de la nostra tasca.

S O C I E TAT

EL PUNT | Dimarts, 6 de març del 2007

Un 10% dels nens catalans amb
trastorns d’aprenentatge són dislèctics
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Logopedes i familiars reclamen més preparació i recursos perquè els mestres ho detectin a temps

apro
s’au
4%
amb
aqu
per
any
fant
any
una
mon
des
les
part
gin
dos
tuac
men
fant
tene
sego
nuc
fam
gut
aco
infa
una
d’en
euro
cion
fam
baix
ran
euro

N. SERRET / Barcelona
� Entre un 20% i un 25% dels escolars cata-

lans tenen algun tipus de trastorn en l’aprenentatge, un 10% dels quals tenen dislèxia. Aquest
trastorn, neurobiològic de base genètica, es
La dislèxia «no se soluciona», adverteix Carmen
Martín, la directora i coordinadora del Centre Psicopedagògic i Logopèdic
Martín, però els qui ho són
«poden arribar a tenir una
lectura funcional i arribar
on vulguin». Amb tot, les
faltes d’ortografia persisteixen i la lectura pot ser
més lenta respecte a altres
persones. Tant des del
Col·legi de Logopedes de
Catalunya, com la mateixa
Carme Martín, com de
l’Associació Catalana de
Dislèxia (ACD), remarquen la importància de la
detecció a temps. Martín
explica que no acostuma a
detectar-se fins als vuit
anys, quan en fa dos que ja
tenen un retard en la lectura. Però existeixen algunes
actituds que poden fer
pensar a pares i mestres
que l’escolar és dislèctic:
«Els costa situar-se en el
temps, agafen les tisores i
el llapis incorrectament o
pinten sortint de la ratlla.»
És quan comencen a estudiar les taules de multiplicar que els mestres detecten que alguna cosa no
funciona, però poden atribuir-ho a la «ganduleria»
del nen, expliquen des de
l’ACD. Si no es diagnostica correctament, la dislèxia provoca «dificultats
d’aprenentatge, conceptes
no assolits, la no-resolució
de problemes matemàtics,
fracàs escolar i problemes
emocionals», detalla Martín. Tant a la seva consulta

manifesta per un processament de la fonologia
diferent, és a dir, que no associen la grafia de la
lletra amb el fonema. Això comporta retards en
la lectura i escriptura i, consegüentment, dificulta l’aprenentatge, ja que el sistema pedagò-

gic es basa en la lectoescriptura. És per això
que logopedes i familiars de les persones dislèctiques reclamen que es dotin les escoles de
recursos per detectar el trastorn en el primer
curs de primària, que seria el recomanable.

Més enllà de la
política

Diversos alumnes en una aula de l’escola Carrilet de Palafrugell. / DANI VILÀ.

«Lluitava molt, però contra ella»
� Neus Buisan va trigar anys a saber
que tenia dislèxia i no li ho van diagnosticar fins que fins i tot ja s’havia llicenciat. També havia tingut una filla
que tenia el mateix trastorn. «Tenia el
record del meu fracàs», diu la Neus, i
seguia totes les indicacions del mestre
de la seva filla, com ara que s’esforcés
a llegir a casa i treballés més, però no
eren els consells adequats. Sentencia
que «era una mare que lluitava molt,
però en contra d’ella», referint-se a la
nena. Ara fa vint anys van diagnosticar-li què li passava, i va ser aleshores
que va començar a estudiar el tema, re-

com a l’ACD hi arriben famílies que ja han dut el nen
al psicòleg pensant-se que

lata la Neus. Més tard va tenir un altre
fill, també dislèctic. Malgrat el patiment, explica que va ser molt diferent
de quan educava la filla, perquè tenia
els recursos necessaris. Neus Buisan és
ara presidenta de l’Associació Catalana de Dislèxia i també pedagoga. Explica que per als pares és dur «adonarte d’allò que has fet malament». Per això, en els cursos de formació que imparteix a mestres, psicòlegs i logopedes sempre els adverteix: «Quan tingueu la temptació per tercera vegada
de dir que el nen és gandul, penseu que
darrere hi ha un problema.»

el problema que té és la
falta d’autoestima perquè,
malgrat esforçar-se molt,

no assoleix l’aprenentatge
que deuria.
Amb una millor forma-

� Els logopedes celebren
avui el dia europeu de la
logopèdia, la ciència que
tracta els processos de comunicació humana i els
trastorns relacionats. El
Col·legi de Logopedes de
Catalunya s’afegeix a la
celebració referint-se a «la
discussió política que genera l’aprenentatge del català i el castellà a les escoles». Defensen que «el
problema no hauria d’estar
en les hores d’ensenyament d’una llengua, sinó
en la pobresa de la qualitat
de la comunicació i de les
llengües».

ció dels mestres i més recursos per a l’escola,
diuen els logopedes, es poden trobar solucions, com
ara les «adaptacions curriculars en l’aspecte metodològic», diu Martín. Es
tracta que el mestre deixi
al dislèctic més temps per
fer els exàmens, que els
llegeixi les preguntes o
que els faci exàmens orals.
El trastorn l’han de tractar
els logopedes i el més eficaç és el mètode multisensorial, pel qual ensenyen a
llegir de nou als dislèctics,
però no només a través de
la via visual, sinó també de
la sonora, la tàctil i a través
del moviment, com ara
identificar les lletres dibuixades a l’esquena.

La Generalitat convida una ministra del Congo

� B

L’h
afa
de
seg

� B

de R
tal d
ha f
mos
la in
l’he
tis t
di c
cia
cien
fect
pati
bre
ral.
ball
dica
del
C re

Vocalia Tarragona

Informació a tots
els col·legiats
Us informem que les remeses enviades darrerament per mail tenen
un alt índex de devolucions. Per
tant, us demanem que actualitzeu
l’adreça electrònica per tal que
pugueu estar informats de tot el
que s’organitza des de el CLC.
Moltes gràcies!

El dia 24 de febrer ens vam reunir
els col·legiats de la província de
Tarragona, i en aquesta ocasió
vam comptar amb la col·laboració
de Maria Pino, neuropsicòloga,
que ens va parlar de l’avaluació
de l’atenció, la memòria i les
funcions executives. La Maria
ens va fer una petita explicació
dels processos cognitius de la
memòria i l’atenció. També, ens
va portar una sèrie de tests per

avaluar aquestes funcions, i fins
i tot vam poder comprovar com
estàvem nosaltres de memòria,
ja que ens va fer un test.
A la propera trobada, el dia 12
de maig, farem una reunió de
treball amb el tema “Recursos

materials per treballar el
desenvolupament sintàctic i
gramàtic”.
Us animem a participar-hi aportant-hi els vostres materials.

Nova convocatòria del
Premi Dr. Jordi Perelló
Bases del Premi Dr. Jordi Perelló de Recerca
en logopèdia (4ª edició)
1. El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) convoca el Premi Dr.
Jordi Perelló de recerca en logopèdia (4ª edició) amb l’objectiu de
promoure i donar suport a la recerca bàsica i aplicada en el camp de
la logopèdia a l’Estat Espanyol. Amb la voluntat de retre homenatge
al Dr. Jordi Perelló que fou el gran impulsor de la nostra disciplina
tant en l’aspecte científic com professional.
2. Podran participar a títol individual o col·lectiu, aquelles persones que desenvolupin tasques de
recerca o professionals de la logopèdia o disciplines afins i els estudiants universitaris d’aquestes
especialitats. És condició indispensable per participar estar col·legiat o ser membre d’associacions
científiques afins, excepte els estudiants universitaris.
3. Aquest premi anirà adreçat a “PROJECTES DE RECERCA” que tindran, com a màxim, 2 anys per
a ser desenvolupats. L’atorgament del premi serà sobre el projecte inicial presentat.
4. Els treballs hauran de ser inèdits i presentar-se en format paper (dues còpies) i en format electrònic. Tindran una extensió mínima de 20 pàgines a doble espai. Podran presentar-se en qualsevol
llengua oficial de l’estat.
5. Els treballs es presentaran signats amb pseudònim i totes les dades d’identificació (nom i cognoms dels autors, adreça postal i electrònica, telèfon i institució) es presentaran en un sobre
tancat amb el pseudònim escrit a l’exterior.
6. El termini de presentació d’originals finalitza el 15 de maig del 2007, a les 19 h. Es presentaran
a la seu del CLC, carrer Bruc, 72-74, 5è pis de Barcelona.
7. El premi té una dotació de 1.800 €.
8. El premi es fallarà i el projecte guanyador es presentarà públicament en el 2n Congrés Internacional del CLC. El CLC es reserva el dret de difusió del treball premiat en els mitjans que consideri
oportuns.
9. El jurat estarà format per persones triades entre els membres del Comitè Científic del 2n Congrés
Internacional del CLC.
10. El jurat pot declarar el premi desert i no pot dividir-lo ni aplaçar-ne la seva dotació a posteriors
convocatòries.
11. El jurat es reserva el dret d’interpretació de les presents bases i té capacitat per resoldre els supòsits no
contemplats en elles.

Convocatòria de la 4a Edició
de la Beca Josep Guixà
La Junta del CLC té l’honor de convocar la beca
JOSEP GUIXÀ d’elaboració de material per a la
logopèdia, enguany ja en la seva 4a edició.

Per tal que us hi aneu animant, us oferim les
bases de participació*
1• El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC)

convoca la Beca Josep Guixà d’elaboració de
material per a la logopèdia (4a edició) amb
l’objectiu de promoure i donar suport a la creació de materials pedagògics i d’ajut a la tasca
del logopeda. Aquesta convocatòria anual, té
per objectiu retre homenatge i mantenir viu el
record del senyor Josep Guixà que fou mestre
de molts logopedes i creador d’un estil de fer i
viure la nostra professió.
2• Hi podran participar a títol individual o col-

lectiu, aquelles persones que desenvolupin tasques professionals de logopeda i els estudiants
de la diplomatura de Logopèdia d’universitats
catalanes. És condició indispensable per participar-hi estar col·legiat al CLC, si s’hi participa
a títol individual, o que un dels membres ho
estigui, si s’hi participa en grup. Els estudiants
universitaris no cal que hi estiguin col·legiats,
però han de presentar un document acreditatiu
de la condició d’estudiant.
3• Els participants presentaran un projecte del

material en format paper (dues còpies) i en format electrònic. En aquest projecte s’explicitaran
els objectius del material, les seves bases teòriques, l’aplicabilitat i els materials de suport que
faran servir. Podran presentar-se en qualsevol
de les dues llengües oficials de Catalunya. Els
treballs hauran de ser inèdits.
4• Els treballs es presentaran signats amb pseu-

dònim i totes les dades d’identificació (nom i
cognoms dels autors, adreça postal i electrònica,

telèfon de contacte,etc..) en un sobre tancat
amb el pseudònim escrit a l’exterior.
5• El termini de presentació de projectes finalitza
el 19 de setembre de 2007 a les 19 hores. Els
treballs es presentaran a la seu del CLC, carrer
Bruc 72-74 5è pis de Barcelona.
6• El premi té una dotació de 1.800 €, aportats

pel CLC en la seva totalitat.

7• El jurat estarà format per un familiar del se-

nyor Guixà, un representant de les comissions
de Benestar i Família, d’Educació i Salut del CLC
i la Junta de Govern del CLC.
8• El jurat pot declarar la beca deserta i no pot

dividir-la ni ajornar-ne la dotació a posteriors
convocatòries.
9• El jurat es reserva el dret d’interpretació

d’aquestes bases i té capacitat per resoldre els
supòsits que no s’hi prevegin.
10• La beca es concedirà al millor projecte i el

veredicte es farà públic en l’Acte d’Obertura del
Curs 2007-2008 previst per al mes d’octubre
d’enguany. El CLC es reserva els drets d’edició i
distribució del material i l’autor en conserva els
drets d’autor.

PARTICIPA-HI!
HI TENS MOLT A GUANYAR!
*Per a qualsevol aclariment, no dubteu a trucar al CLC.

Curso Superior Universitario de Neurociencias Cognitivas, Neuropsicología y Neuropsiquiatría a Distancia:
UNIVERSIDAD FAVALORO Este curso tiene la particularidad de realizarse por medio del campus virtual de la Universidad Favaloro, siendo uno
de los pocos que ofrecen este sistema en el ámbito de las Neurociencias. El curso está destinado a profesionales de todas las disciplinas del área
de la salud y tienen como objetivo introducir a sus participantes a los conceptos fundamentales de las Neurociencias Cognitivas, la Neuropsicología
y de la Neuropsiquiatría haciendo énfasis en el conocimiento de las bases neurobiológicas de las funciones cognitivas y conductuales.

información: info@favaloro.edu.ar • http://www.fundacionfavaloro.org/IN_neurociencias.htm

Honoraris
Agrupació Mútua
Us informem que des de el CLC hem treballat conjuntament amb Agrupació Mútua per millorar els
preus que aquesta entitat paga per les sessions de
logopèdia. Encara que no és gens fàcil resoldre aquesta situació, donada la gran diversitat dels honoraris
privats segons les diferents regions i comarques (hi
ha logopedes que per 1 sessió privada individual i de
45’ cobren entre 15 i 18 €, molt per sota dels preus
suggerits per el CLC), el resultat de les negociacions
ha estat força favorable. Us reproduïm la nota que ens
ha fet arribar la Dra. Margarita Hernández del Servei
d’Assistència Sanitària d’Agrupació Mútua:

“Dins l’àmbit general d’actuació d’Agrupació Mútua pel
que fa als honoraris dels professionals adscrits al nostre
quadre facultatiu i de serveis recomanat, us comuniquem
que en el proper mes de maig farem efectiu el increment
de barems per enguany, pel que fa a l’especialitat de la
Logopèdia.
En el mateix, hem intentat adequar-nos a la recent sollicitud per part vostra, tenint en consideració el compromís que Agrupació Mútua va adquirir amb el Col·legi de
Logopedes en l’últim increment que es va efectuar.
Donada la gran diversitat detectada en els honoraris que
privadament existeixen en el exercici de la Logopèdia, i
amb l’objectiu d’assolir les tarifes avantatjoses que volen
oferir els nostres Serveis Complementaris, no ens ha estat
possible fer un increment lineal a tots els professionals.
Per tant ens adequarem a aquesta situació prenent com a
referència de tarifes privades les que publica el Col·legi.
Rebeu una cordial salutació i quedem a la vostra disposició i
a la de qualsevol professional del nostre Quadre Facultatiu.
Atentament,
M. Hernández.
Servei d’Assistència Sanitaria”
Com veieu, és necessari intentar adequar-nos a les tarifes suggerides per el CLC. Rebre honoraris dignes per
la nostra feina és responsabilitat de tots (professionals,
CLC, entitats d’assegurança lliure), però els principals
responsables som els mateixos logopedes.

CURSO PATOLOGÍA BENIGNA DE LA VOZ
Características y principios de la
Rehabilitación Vocal - Cori Casanova.
organizado por: CLÍNICA CARRERO. CENTRO ORL de Santiago de Compostela • 12 de Mayo de 2007
secretaria del curso: Srta Carlán Loureiro
Tel. 981 58 60 88 • e-mail: drjcarrero@yahoo.es

Agenda Formació
Continuada del CLC
a Barcelona
• La intervenció en la dislèxia. 2a edició
Dies Divendres 4 i 11 de maig de 16 a 20 h

Dissabtes 5 i 12 de maig de 10 a 14 h
Docent Carme Martin
Lloc Col·legi de Logopedes de Catalunya
Durada 16 hores.

• La lectura: processos i dificultats

Dies Dimarts dia 05/06/07 de 16 a 20h i el dissab-

te dia 09/06/07 de 10 a 14h i de 16 a 20h.
Docent Fernanda Lara
Lloc Col·legi de Logopedes de Catalunya
Durada 16 hores.

• Disfàgia. 2a edició. 1r nivell.

Dia 13 de juny de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 17 h.
Docent Juan José Huertas
Lloc Col·legi de Logopedes de Catalunya
Durada 6 hores.

• Intervenció logopèdica en les
dificultats de l’aprenentatge

Dies 14 i 15 de juny
Horari de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
Docent Fernanda Lara
Lloc Col·legi de Logopedes de Catalunya
Durada 16 hores.

• Disfàgia. 2n nivell
Dia 16 de juny de 10 a 14 h. i de 15.30 a 19.30 h

Docent Juan José Huertas
Lloc Col·legi de Logopedes de Catalunya
Requeriment Haver realitzat el curs de Disfàgia de

1r nivell.
Durada 8 hores.

Fiapas renueva el convenio de
colaboración con el Ministerio
de Educación y Ciencia
Actividades de formación para el
profesorado y materiales divulgativos,
objeto del nuevo plan de acciones

En el mes de diciembre han finalizado las acciones que FIAPAS puso en marcha en 2006 en el
marco del Convenio de Colaboración firmado
hace dos años con el Ministerio de Educación y
Ciencia, para la atención educativa al alumnado
con discapacidad auditiva.
Dada la importancia de la formación especializada de los profesionales que se ocupan de la
intervención educativa del alumnado con discapacidad auditiva, y en respuesta a la demanda
recibida, se han programado nuevamente actividades de formación dirigidas al profesorado con
objeto de optimizar y actualizar su conocimiento
teórico-práctico para que puedan ofrecer, de
acuerdo con la evolución científica, tecnológica
y metodológica actual, respuestas ajustadas a las
necesidades especificas de este alumnado.
En definitiva, a lo largo de 2007, y en el marco
de este Convenio, se continuará trabajando
para que el alumnado con discapacidad auditiva
reciba una educación de calidad, en el marco de
los principios básicos de normalización, inclusión
y equidad.
Para más información:
fiapas@fiapas.es - TEL.: 91 5765149

Movistar lanza una oferta comercial
exclusiva para las personas con
discapacidad auditiva
• Movistar ofrece a los clientes con audífonos
e implantes cocleares el lazo de inducción
LSP-4 de Nokia, que evita interferencias en las
comunicaciones móviles, con descuentos de hasta
un 50 por ciento en la factura.
El Lazo de Inducción portátil LPS-4 es un accesorio que el usuario se cuelga alrededor del cuello
y que gracias a su tecnología de inducción crea
un campo a su alrededor que lo protege de las
interferencias que normalmente se producen
cuando el móvil se utiliza junto a un implante
de las mencionadas características.
Movistar lanza así la primera promoción específica para personas con discapacidad auditiva, que
será válida para la modalidad de contrato hasta
el 30 de junio, y que consiste en una bonificación
al contratar y adquirir un terminal Nokia 6021 o
Nokia N-70, además del mencionado accesorio,
y un descuento en la factura mensual de hasta
un 50 por ciento.
Para gestionar las ofertas dirigidas a personas con
alguna discapacidad y sus familias, movistar ha
habilitado una plataforma de atención a la que
se accede a través del número 628 70 60 86.
Para más información:
Telefónica Móviles España. Dirección de Comunicación.
Tel 680 01 86 00 • e-mail: prensacomunicacion@tsm.es

Madrid, 21 de febrero de 2007.- Telefónica España y la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) han presentado hoy un acuerdo de colaboración por
el que se comprometen a desarrollar proyectos, programas y ofertas comerciales para mejorar la accesibilidad
de la comunicación móvil a las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.
Ambas entidades colaborarán para acercar a las personas con discapacidad intelectual los servicios móviles de voz y datos, y potenciar las posibilidades que les ofrece la telefonía móvil para conseguir más autonomía
e integración.
FEAPS, Confederación Española en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual está integrada por
un conjunto de organizaciones que trabajan por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Es una organización de familias que deﬁende los derechos de las personas con
discapacidad intelectual, que imparte servicios y es agente de cambio social

d santi duran

Para más información: e-mail: prensacomunicacion@tsm.es

Col·legi de Logopedes de Catalunya
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