
Com ja sabeu, L’Institut Català de la 
Salut (ICS), va obrir una nova borsa 
de treball per regular l’accés a llocs 
de treball de caràcter temporal, 
personal interí, substitut o de reforç.  
Aquesta  borsa contempla tant el 
personal hospitalari com el d’Atenció 
Primària de l’ICS.

En un principi, la borsa de treball 
no preveia l’accés als logopedes 
no diplomats. Després de diverses 
gestions dels del CLC, tots els 
logopedes habilitats es poden 
inscriure. Estem pendents de la 
modificació del sistema informàtic que 
permeti aquest canvi, i us informarem 
tan aviat tingui lloc.

De moment, tots els logopedes 
habilitats no diplomats que esteu 
interessats en entrar a aquesta borsa 
de treball, podeu demanar per mail 
al CLC (info@clc.cat) un certificat on 
constarà la documentació que us ha 
donat accés a aquesta habilitació. 
Aquest certificat caldrà fer-lo 
arribar juntament amb la resta de 
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Borsa de treball de 
l’Institut Català de la Salut

documentació a l’Institut Català de 
la Salut.

Us recordem que la inscripció a la 
borsa de treball de l’ICS es realitza 
per via telemàtica a l’adreça http://
www.gencat.cat/ics/professionals/
borsa_treball.htm. En aquesta adreça 
cal en primer lloc, donar-se d’alta (si 
no esteu treballant a l’ICS) i després 
introduir les dades personals, les dades 
de la sol·licitud (indicant la categoria 
i l’àmbit territorial al que opteu), 
les dades del currículum, les vostres 
preferències en quant a centres de 
treball, etc.

Convé mantenir el vostre currículum 
actualitzat afegint la nova formació o 
experiència laboral que aneu assolint. 
Al WEB de l’ICS trobareu informació 
detallada de les puntuacions i del 
funcionament de la borsa de treball. 

A continuació us reproduïm la carta 
del Sr. Francesc Martí Medina, Cap de 
la Unitat de Plantilles i Selecció de l’ICS, 
com a resposta a les nostres peticions.
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Vocalia de Barcelona
El passat dissabte 27 de febrer a la seu del CLC es va fer una trobada per iniciar un seguit d’encontres 
destinats a la discussió de casos. En aquesta ocasió i com a inauguració d’aquests intercanvis vam fer 
una trobada de casos clínics en TMF. Vam comptar amb la Graciela Donato i la Diana Grandi, dues 
expertes en aquest tema, como tots sabeu, i dues companyes més, l’Elisenda Peradejordi i la Mamen 
López, que ens van presentar un cas cadascuna.

Tots els participants ens van transmetre la utilitat de la trobada que va ser molt profitosa. Tots els 
companys i companyes van marxar molt contents i amb ganes de repetir. La bona acollida d’aquesta 
proposta ens engresca per a la convocatòria de noves edicions amb diferents temes a tractar, ja que 
la finalitat d’aquestes trobades vol ser la discussió de casos i que ens ajudem i recolzem els uns als 
altres a l’hora de fer tractaments de pacients amb certa complicació.

Vam fer un sondeig per saber quins són els temes que més us interessen i en funció d’aquesta infor-
mació organitzarem un nou encontre. En breu us direm què hi tractarem i la data en què es farà.

A cada trobada tractarem de portar un expert en el tema, però el que és més important de tot és la 
vostra participació, és a dir, perquè sigui viable aquest projecte hem de presentar casos tots nosaltres, 
casos que bé pensem que ens poden donar un cop de mà als companys assistents a la sessió o bé 
casos interessants que creiem que poden ser d’interès general o dels que en podem treure alguna 
cosa de cara a millorar la nostra feina professional.

Vocalia de Girona
Seminari de logopèdia a Girona: 
El TEL i la dislèxia i les dificultats 
en el llenguatge escrit.
A càrrec de:
Dra. Mònica Sanz Torrent. Laboratori de Psico-
lingüística i Patologia del Llenguatge. De-
partament de Psicologia Bàsica. Universitat 
de Barcelona. Prof. Llorenç Andreu Barrachina. 
Estudis de Psicologia i Educació. Universitat 
Oberta de Catalunya. Dr. Josep Maria Sopena. 
Departament de Psicologia Bàsica. Universitat 
de Barcelona. 
Dates: 18-19 de juny 2010. Més informació a 
l’Agenda de Formació Continuada del CLC

RESERVEU-VOS AQUESTES DATES!

Vocalia de Tarragona 
El passat 19 de febrer vam visitar l’Escola d’Edu-
cació Especial la Muntanyeta de Tarragona, ens 
van atendre la directora de l’escola, Núria 
Buira i les logopedes Olga Fernández i Manoli 
Sepulcre. Va ser una visita molt interessant, ens 
van ensenyar l’aula de logopèdia, els materials 
que fan servir, el tractament que hi realitzen, i 
la població que atenen. 

Tot seguit ens van fer un “tour” per l’escola on 
vam poder veure les aules, una de les quals la 
tutoritza el company logopeda Xavier Gonza-
lez, també vam veure l’aula multisensorial, l’au-
la d’hidroteràpia, les instal·lacions on realitzen 
les sessions d’hipoteràpia i l’hivernacle. 

A tots ells els volem donar les gràcies pel temps 
i l’atenció que ens van dedicar.

Vocalia Salut i Tarragona
La vocal de salut va convocar una reunió dels logopedes que treballen en l’àmbit sanitari de la pro-
víncia de Tarragona. A la trobada, que es va realitzar el passat 13 de març, van venir logopedes que 
treballen en Centres d’Atenció Primària, Hospitals Comarcals, Centres Sociosanitaris, Hospitals de Dia 
de Malalties Neurodegeneratives, pertanyents tant a l’ICS com a empreses que s’encarreguen de la 
gestió de la salut al camp de Tarragona. 

Vam parlar del funcionament de cada un dels serveis, patologies ateses, material d’avaluació, sistemes 
de derivació d’usuaris, així com inquietuds i demandes per part dels assistents.

Agraïm a l’Hospital Universitari St. Joan de Reus la cessió d’una sala per organitzar la reunió.

Si esteu interessats en què es torni a convocar una trobada sobre aquest tema, poseu-vos en contacte 
amb el CLC a info@clc.cat
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Burgas Ayats, Alba - Ordis
Caritg Monfort, Judit - Sant Quirze Del Vallès
García Núñez, Amanda - Barcelona
Gómez Gutiérrez, Beatriz - Barcelona
Hammod, Fidaa - Barcelona
Hernández Creus, Ariadna - Terrassa

Laguna Ubach, Ana Maria - Torrelles De Llobregat
López López, Anaís - Barcelona
Merino Jiménez, Cèlia - El Pont de Vilomara i Rocafort
Porquer Bordoy, Guillem - Barcelona
Sánchez Muñoz, Irene - Barcelona
Turner, Sarah - Barcelona

NOUS COL·LEGIATS del 5 de febrer al 4 d’abril de 2010

Benvinguts al CLC!
Us informem que el llistat sencer 

(col·legiats exercents, col·legiats no 
exercents i baixes col·legials) està publicat 

a la nostra pàgina web: www.clc.cat

Us recordem que al juliol de 2011 farem 
el 3r CONGRÉS DEL CLC
Us avancem que hi haurà 2 blocs temàtics: 
bloc 1: TEL bloc 2: Trastorns Neurològics
properament rebreu més informació!

Agenda de Formació 
Continuada del CLC 

ABRIL

• Jornada monogràfica L’ús del peu de rei: eina imprescindible per a l’avalua-
ció objectiva en teràpia miofuncional. 

Treball pràctic amb casos clínics. A càrrec de: Diana Grandi 
Data: 17 d’abril Horari: 10 a 14 h Durada: 4 hores Lloc: CLC

• Curs Análisis de narraciones: consignas, muestras e instrumentos de análisis
A càrrec de: Claudia Portilla i Angelica Sepúlveda
Dates: 16 i 30 d’abril i 7 de maig Horari: 16 a 20 h Durada: 12 hores Lloc: CLC

JUNY

• Curs Disfuncions orofacials 1r nivell
A càrrec de: Diana Grandi. Amb la participació de Graciela Donato.
Dates: 4, 5, 11 i 12 de juny. Horari: divendres 4 de 9.30 a 14.30 i de 15 a 18.30 h i dies 5, 11 i 
12 de 9.30 a 13.30 h (a confirmar). Durada: 20 hores. Lloc: CLC

• Seminari El TEL i la dislèxia i les dificultats en el llenguatge escrit
A càrrec de: Dra. Mònica Sanz Torrent, Prof. Llorenç Andreu Barrachina i Dr. Josep Maria Sopena.
Dates i horari: Divendres 18 de juny de 16 a 20 h. i dissabte 19 de juny de 9:30 a 13:30 h. 
Durada: 8 hores. Lloc: Institut Montilivi, Avinguda Montilivi 125, 17003 Girona 
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Amb motiu de la celebració del XXVII Congrés de l’Associació Espanyola de Logopèdia, 
Foniatria i Audiologia (AELFA) us informem que hi ha un qüestionari sobre el Trastorn 
Específic del Llenguatge que està disponible per contestar a través de Internet en l’adreça 
següent: http://aelfa.tulogopeda.com i també des de l’enllaç de la pàgina Web oficial del 
Congrés: http://www.aelfavalladolid2010.com 

Els resultats d’aquesta enquesta seran presentats en el Congrés de l’AELFA que tindrà lloc 
a Valladolid del 7 al 9 de juliol d’enguany. 

NOVETATS FISCALS
Rosa M. Esqué, assessora fiscal del CLC

La llei 26/2009, de 23 de desembre de Presu-
puestos Generales del Estado per l’any 2010 
preveu algunes novetats amb transcendència 
fiscal entre les que destaquem les següents:
En referència a l’Impost sobre el Valor 
Afegit, es preveu un augment dels tipus 
general i reduït, els quals passaran del 16 i 7 
per cent al 18 i 8 per cent, respectivament a 
partir de l’1 de juliol del present any 2010 i 
amb vigència indefinida, quedant modificat, per 
tant, l’article 79 de la llei 37/1992 de l’Impost 
sobre el Valor Afegit.

Segons la mateixa exposició de motius de la llei, 
aquesta mesura no té tant un ànim recaptatori a 
curt termini com el de garantir la sostenibilitat de 
les finances públiques a mig i llarg termini que es 
preveu tindrà efectes a partir del proper exercici.

Com afecta aquesta mesura als logopedes que exerceixen 
l’activitat per compte propi? 
Pel que fa a la prestació de serveis de logopè-
dia que s’hagin de facturar amb IVA (i que per 
tant no són exempts), implica un augment del 
tipus, i per tant, un encariment del servei per 
a l’usuari final. 

Com a usuaris i receptors de serveis i compres 
afectes a la nostra activitat suposarà una reduc-
ció del nostre marge econòmic d’activitat, ja que 
difícilment es podrà traslladar aquest cost sobre 
el preu final a l’usuari.

Pel que fa referència a l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques, destaca el canvi en 
el tipus impositiu de les rendes derivades de 
l’estalvi que passa a ser del 18% al 19% fins a 
una base de 6.000€ i del 21% a partir d’aquesta 
xifra. També canvia l’import de la deducció per 
obtenció de rendiments del treball o d’activi-
tats econòmiques (la qual s’aplicava o bé en 
la nòmina o bé en el pagament fraccionat a 
compte del IRPF –model 130- coneguda popu-
larment com la deducció dels 400€ ZP), el qual 
queda reduït significativament per a rendes 
inferiors a 12000 euros anuals, de manera que 
no es recomana aplicar-la directament en cas 
de fer la declaració trimestral de pagaments a 
compte del IRPF.

Protocol per a 
la detecció precoç, 
el diagnòstic, 
el tractament i 
el seguiment de 
la hipoacúsia neonatal
En la darrera reunió de la Comissió Mixta entre 
el Departament de Salut i el CLC ens van infor-
mar de la presentació del “Protocol per a la 
detecció precoç, el diagnòstic, el tractament 
i el seguiment de la hipoacúsia neonatal” 
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/
dir2059/hipoacuneonat.pdf

Aquest protocol del Departament de Salut esta-
bleix la incorporació d’un nou cribratge dins de 
l’àmbit de la salut pública infantil, amb l’objec-
tiu de detectar la sordesa en els nadons acabats 
de néixer. 

El cribratge, basat en els potencials auditius 
evocats, es durà a terme en les maternitats de 
la xarxa pública abans de l’alta hospitalària, 
amb el consentiment informat dels familiars. En 
cas de donar positiu, el protocol preveu que el 
nadó sigui citat per a una segona prova. 

No sabem encara quan es començarà a dur 
a terme el protocol a tots els neonats de 
Catalunya. 

Lamentem profundament que per aquest tema, 
tot i tenint reunions quadrimestrals amb la 
Comissió Mixta del Dept. de Salut, no hagin 
demanat l’opinió i col·laboració del CLC. I ho 
lamentem perquè aquesta falta de consulta ha 
comportat que en el text del Protocol hi hagin 
greus mancances pel que fa a la detecció pre-
coç, el diagnòstic i el tractament de la hipoacú-
sia neonatal.
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Curso Cuerpo, Voz, Respiración 
Impartido por Inés Bustos. 
Fechas: 16 y 17 de Abril de 2010 
Descuento del 10% a logopedas colegiados. 
Organiza: Centre de la Veu Eduardo Ríos
Información: www.cverios.com

Curso Rehabilitación del Sordo Adulto  
Impartido por Montserrat Bonet. 
Fechas: 7 y 8 de Mayo de 2010 
Descuento del 10% a logopedas colegiados. 
Organiza: Centre de la Veu Eduardo Ríos
Información: www.cverios.com

XVI Congreso Nacional Sociedad 
Médica Española de Foniatría
Fechas: 27, 28 y 29 de mayo de 2010
Información: Secretaría técnica, Oficina Desarrollo Pro-
fesional 
Fundación Colegio de Médicos de Navarra
Tel.: 948 22 60 93 Fax: 948 22 65 28
E-mail: odpcongreso@medena.es
www.somef.es

III Jornadas de Audiología Pediátrica 
Widex
Lloc i dates: Pamplona, 5 i 6 de juny de 2010 
Atenció del bebè hipoacúsic: situació actual i pers-
pectives futures. 
Adreçat a professionals vinculats a l’audiologia infan-
til: metges ORL, audioprotetistes i logopedes. 
Per a més informació podeu consultar a 
www.widex.es

Informació externa
1a Jornada sobre Teràpies Alternatives 
i Logopèdia
Data: 12 de Juny de 2010
Lloc: Casa d’Espiritualitat St. Felip Neri
Organitza: A.L.E. Asociación de Logopedas de España
Informació: 963 525 142 / 692 571 934
E-mail: alelogopedas@gmail.com
www.ale-logopedas.org

International Association of Orofacial 
Myology (IAOM) 
2010 IAOM Convención
São Paulo-SP, Brasil.
27 al 29 de Agosto del 2010 
Convocatoria para Pósteres:
Consultar las normas para la presentación de trabajos 
en: www.iaom.com
El plazo máximo para el envío de los resúmenes será 
hasta el 10 de Junio de 2010.
Los trabajos científicos aprobados deberán ser pre-
sentados en formato de pósteres en inglés y en el 
idioma de los autores, en la fecha y horario previa-
mente definidos. Los autores deben estar presentes 
en el horario previsto para responder a las preguntas 
y  discutir el trabajo. Los resúmenes aprobados serán 
publicados en los Anales de la IAOM. 
Para mayor información: 
cefac@cefac.br - www.iaom.com 

Cursos subvencionats per autònoms
Requisit: tenir residència a Catalunya.
Informació: 
http://www.torsimany.com/cat/subvencionats.html
Contacte: cursos@torsimany.cat
tel.: 936 327 100
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Protocols d’avaluació per patologies logopèdiques
Recordem a tots els grups de la Comissió de Protocols que per desenvolupar  totes les activitats previs-
tes, tal com vàrem acordar a la reunió del 11/12/09, necessitem que vosaltres avanceu en les tasques 
de lectura crítica de les vostres propostes de Protocols, a càrrec de logopedes externs als grups i de 
correcció i cohesió narrativa.

Us demanem que ens mantingueu informats sobre la vostra tasca. Properament posarem de manera 
conjunta les dates per fer les diferents presentacions a tots els col·legiats, de cara al 2n semestre, sobre 
la feina feta i les propostes de cada grup.

Moltes gràcies una altra vegada per tota la feina i l’esforç permanent de tots vosaltres!

Direcció Tècnica del CLC


