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1. PRESENTACIÓ DE LA DEGANA

Barcelona, 6 de març de 2021

Benvolguts col·legiats, 

La memòria que teniu a les mans resumeix la tasca realitzada des del Col·legi durant tot el 2021, un any encara 
marcat per la pandèmia.

El 2021 ha estat un any de canvis al Col·legi. El canvi més visible ha estat la renovació de la imatge corporativa 
que ens havia acompanyat des de la creació del Col·legi, que reflecteix el creixement que està experimentant el 
Col·legi de Logopedes de Catalunya des de fa uns anys.

Sabem que el Col·legi ha crescut perquè cada cop s’explica més i millor a tots vosaltres, els col·legiats, i també 
a la societat en general, creant contingut rellevant per difondre per tots els canals de comunicació del Col·legi. 
El CLC participa cada vegada en més grups de treball multidisciplinari de diferents organitzacions per fer sentir 
la veu de la logopèdia en el màxim de contextos possibles. Ha crescut perquè el seu nivell de professionalització 
ofereix a la Junta de Govern el suport necessari per projectar endavant el Col·legi que volem. 

Us convido a llegir amb deteniment la memòria, on hi trobareu plasmades les accions que s’han realitzat en 
matèria de salut, serveis socials, educació, ètica i deontologia, comunicació i desenvolupament professional 
continu, entre d’altres. Desitjo que sigui del vostre interès.  

Salutacions cordials,

Mireia Sala i Torrent
Degana
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2. EL COL·LEGI
El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC), és una corporació de dret públic, de caràcter professional, amb 
personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per a l’acompliment dels seus fins, que es configura 
com una instància de gestió dels interessos públics vinculats a l’exercici de la professió de logopèdia i com a 
vehicle de participació de les persones col·legiades en l’administració d’aquests interessos, sens perjudici que 
el Col·legi pugui exercir activitats i prestar serveis a les persones col·legiades en règim de dret privat.  

2.1. Organigrama

Organigrama del Col·legi de Logopedes de Catalunya
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2.2. Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi. Els seus acords, adoptats pel principi majoritari, 
obliguen a totes les persones col·legiades, fins i tot els absents, així com també a les persones precol·legiades 
i a les societats professionals degudament inscrites. 

En el Col·legi existeix una Comissió Econòmica que, en representació de l’Assemblea General de col·legiats i 
per designació electiva seva, exerceix la funció de control dels comptes. Anualment, l’Assemblea General en la 
reunió ordinària de liquidació del pressupost elegeix els membres que han de formar la Comissió Econòmica. 

Durant el 2021 s’han celebrat les següents reunions:
• Comissió Econòmica de l’Assemblea, composada pels col·legiats Núria Bonet, Montse Costa, Catherine Perelló 

i per la cap d’administració Bernadette Campano (16/03/2021).

• Assemblea General Ordinària (24/03/2021).
 

2.3. Junta de Govern

La Junta de Govern, òrgan rector del Col·legi de Logopedes, està constituïda per: el degà o la degana, el 
sotsdegà o la sotsdegana, el secretari o la secretària, el sotssecretari o la sotssecretària, el tresorer o la tresorera, 
el comptador o la comptadora, i set vocals. 

Aquest any s’han convocat eleccions per al mes d’octubre. Fins el 18 d’octubre 2021 han format part de la Junta 
de Govern:
• Núria Plava Valero (Sotssecretària) • Núria Argelich Iglesias (Tresorera) • Victoria González Sánchez (Vocal 
de Benestar i Família).

A partir del 18 d’octubre, la composició de la Junta de Govern és la següent:
• Mireia Sala Torrent (Degana) • Núria Duaso Caldés (Sotsdegana) • Xon Belmonte Mateu (Secretària) • Wencke 
Brauns (Sotssecretària) a partir del 18/10/2021 • Judit Guim Tarruella (Tresorera) a partir del 18/10/2021 • Montse 
Costa Schilt (Comptadora) • Marina Pintanel Morral (Vocal) • Ana Bistuer Lacarra (Vocal) • Núria Oriol Peregrina 
(Vocal) • Mariona Clofent Torrentó (Vocal) • Esther Vallès Garcia (Vocal) a partir del 18/10/2021 • Paula Resina 
Curado (Vocal) a partir del 18/10/2021 • Lucía López Baños (Vocal) a partir del 18/10/2021).

Durant l’any 2021 la Junta de Govern s’ha reunit els dies 08/01/2021, 05/02/2021, 05/03/2021, 09/04/2021, 
07/05/2021, 08/06/2021, 16/07/2021, 16/07/2021 (extraordinària) 30/07/2021 (extraordinària), 03/09/2021, 
17/09/2021 (extraordinària), 20/09/2021 (extraordinària), 01/10/2021, 18/10/2021 (cessament dels membres 
sortints i presa de possessió dels càrrecs nous), 18/10/2021 (extraordinària), 04/11/2021, 02/12/2021 (extraor-
dinària) i 09/12/2021.



Memòria de 2021 CLC –6–

2.4 Càrrecs de junta

2.4.1 Degana i sotsdegana

La degana del CLC és la Mireia Sala Torrent i la sotsdegana la Núria Duaso Caldés. 

De conformitat amb l’article 40 dels estatuts, són atribucions del degà o de la degana:
a) La representació legal del Col·legi.
b) Presidir la Junta de Govern i l’Assemblea General, així com totes les sessions de les comissions a les quals 

assisteixi.
c) Autoritzar amb la seva signatura tota mena de documents col·legials.
d) Conferir apoderaments per a qüestions judicials, quan així hagi estat autoritzat per la Junta de Govern.
e) Convocar la Junta de Govern i l’Assemblea General.
f) Autoritzar l’obertura de comptes corrents del Col·legi, tant en entitats bancàries com en caixes d’estalvi.
g) Autoritzar el moviment de fons d’acord amb les propostes del tresorer o de la tresorera.
h) Constituir i cancel·lar qualsevol tipus de fiances i dipòsits.
i) Coordinar la labor dels membres de la Junta de Govern.

De conformitat amb l’article 41 dels estatuts, correspon al sotsdegà o sotsdegana:
a) Substituir al degà o a la degana en totes les seves funcions en cas d’absència d’aquest.
b) Realitzar totes aquelles funcions particulars que li delegui el degà o la degana.
c) Realitzar una tasca de col·laboració, suport i assessorament constant al degà o
a la degana.

Els objectius de la degana i la sotsdegana durant el 2021 han estat els següents:
• Establir les línies generals d’actuació del CLC.
• Dirigir i donar suport a les tasques de gestió executiva. 
• Representar al CLC i establir relacions i convenis amb altres institucions.
• Mantenir i millorar les relacions amb les Universitats.
• Donar suport al funcionament de les vocalies i comissions vetllant pel bon desenvolupament dels seus projectes.
• Promoure les relacions amb les associacions.
• Promoure les relacions amb l’Administració pública.
• Vetllar per la qualitat dels serveis del Col·legi.
• Vetllar per l’eficàcia i la millora de la comunicació institucional.  
• Establir les línies per a millora de la formació continuada i el desenvolupament professional continu.
• Donar suport i supervisió als projectes del Consejo General de Colegios de Logopedas (CGCL).         
• Desenvolupar estratègies de promoció de la logopèdia en la societat.
• Contribuir en accions relacionades amb la gestió de la COVID-19.
• Redactar comunicats derivats de la pandèmia.  

Les fites assolides pel deganat i sotsdeganat durant el 2021 es plasmen al llarg de tota la memòria.

2.4.2 Secretària i sotssecretària

La secretària del CLC és la Xon Belmonte Mateu, i la sotssecretària ha estat la Núria Plava Valero fins el 18/10/2021 
i, posteriorment, la Wencke Brauns. 

De conformitat amb l’article 42 dels estatuts, correspon al secretari o a la secretària:
a) Portar els llibres oficials.
b) Redactar i signar el llibre d’actes, amb el vist-i-plau del degà o de la degana.
c) Redactar la memòria anual.
d) Supervisar i dirigir, si s’escau, el funcionament dels serveis administratius del Col·legi.
e) Tenir responsabilitat del registre de persones col·legiades, de persones precol·legiades, de societats profes-

sionals, dels expedients personals corresponents i del registre de professionals que s’elaborarà.
f) Expedir certificacions amb el vist-i-plau del degà o de la degana.
g) Donar compliment als acords adoptats per la Junta de Govern.

De conformitat amb l’article 42.bis, correspon al sotssecretari o a la sotssecretària:
a) Substituir al secretari o a la secretària en totes les seves funcions en cas d’absència d’aquest.
b) Realitzar totes aquelles funcions particulars que li delegui el secretari o la secretària.
c) Realitzar una tasca de col·laboració, suport i assessorament constant al secretari o a la secretària. 
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2.4.3 Comptadora i tresorera

La comptadora del CLC és la Montse Costa Schilt i la tresorera ha estat la Núria Argelich Iglesias fins el 18/10/2021 
i, posteriorment, la Judit Guim Tarruella.

De conformitat amb l’article 43 dels estatuts, correspon al comptador o comptadora:
a) Ordenar la comptabilitat del Col·legi i custodiar les escriptures i els documents corresponents al patrimoni.
b) Portar el compte i la raó dels llibres oficials de cobraments i despeses i estendre els lliuraments que sotmetrà 

a l’ordre de pagament i al vist-i-plau del degà o de la degana.
c) Preparar els projectes de pressupost i la seva liquidació.
d) Signar amb el tresorer o tresorera i el degà o degana, indistintament, els documents necessaris per al movi-

ment de fons del Col·legi.

De conformitat amb l’article 44, correspon al tresorer o a la tresorera:
a) Tenir al seu càrrec la custòdia i distribució dels recursos del Col·legi.
b) Efectuar els pagaments que correspongui, amb l’ordre prèvia del degà o de la degana.
c) Adoptar les garanties necessàries per a la salvaguarda dels cabals i el patrimoni del Col·legi.
d) Signar amb el comptador o comptadora i el degà o degana, indistintament, els documents necessaris per al 

moviment de fons del Col·legi.

2.4.4.Vocals

Les vocals del CLC fins el 18/10/2021 han estat les següents: 
• Victoria González Sánchez (Vocal de Benestar i família) fins el 18/10/2021.
• Marina Pintanel Morral (Vocal d’Educació).
• Ana Bistuer Lacarra (Vocal de Salut).
• Núria Oriol Peregrina (Vocal d’Ètica i Deontologia).
• Judit Guim Tarruella (Vocal de Territoris) fins el 18/10/2021.
• Mariona Clofent Torrentó (Vocal d’Estudiants i Joves).

A partir de la constitució de la nova Junta de Govern, es decideix canviar l’estructura de la mateixa, suprimint la 
denominació de les diferents vocalies.
• Marina Pintanel Morral (Vocal).
• Ana Bistuer Lacarra (Vocal).
• Núria Oriol Peregrina (Vocal).
• Mariona Clofent Torrentó (Vocal).
• Esther Vallès García (Vocal) a partir del 18/10/2021.
• Paula Resina Curado (Vocal) a partir del 18/10/2021.
• Lucía López Baños (Vocal) a partir del 18/10/2021.

De conformitat amb l’article 45 dels estatuts, els vocals exerceixen les funcions que els siguin encarregades per 
la Junta de Govern o pel seu degà/degana. També podran substituir els altres càrrecs de la Junta de Govern en 
casos d’absència, vacant o malaltia i formar part de les comissions que es creïn d’acord amb les necessitats 
del Col·legi.

2.5 Comissions col·legials

2.5.1 Comissió Econòmica i Laboral

La comissió Econòmica està coordinada per la Núria Argelich (tresorera) i la integren les següents membres: 
Núria Argelich (tresorera), Montserrat Costa (comptadora), Mireia Sala (degana), Victoria González (vocal de 
Benestar i Família), Judith Guim (vocal de Territoris) i Bernadette Campano (cap d’administració).

A partir del canvi en la Junta de Govern, la comissió està coordinada per la Mireia Sala (degana) i la Bernadette 
Campano (cap d’administració) i la resta d’integrants son: Núria Duaso (sotsdegana), Montse Costa (compta-
dora), Judit Guim (Tresorera) i Neus Calaf (directora tècnica).

Els seus objectius generals són els següents:
• Revisar els pressupostos i supervisar el seu compliment.
• Gestionar i optimitzar recursos i costos.
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• Optimització de despeses.
• Col·laborar en el millor funcionament de l’administració del Col·legi.
• Buscar col·laboradors i convenis amb empreses i entitats que impliquin beneficis per als col·legiats.

2.5.2 Comissió d’Ètica i Deontologia

La comissió d’Ètica i deontologia està coordinada per la Núria Oriol (vocal d’Ètica i deontologia) i la integren 
les següents membres: Núria Oriol (vocal d’Ètica i deontologia), Núria Duaso (sotsdegana), Montse Costa 
(comptadora), Judith Guim (vocal de Territoris), Neus Calaf (directora tècnica) i Celia Alba (cap de comunicació). 

A partir del canvi en la Junta de Govern, la coordinació de la comissió está en mans de la Núria Oriol (vocal) i 
la Neus Calaf (directora tècnica), i la resta d’integrants son: Mireia Sala (degana), Núria Duaso (sotsdegana), 
Wencke Brauns (sotssecretària) i Montse Costa (comptadora).

La comissió compta amb l’assessorament dels advocats del Col·legi. 

Els seus objectius generals són els següents:
• Fomentar una cultura de compliment ètic i normatiu en els òrgans de govern del Col·legi.
• Revisar periòdicament el Codi d’Ètica Professional del Col·legi de Logopedes de Catalunya i fomentar-ne la 

difusió i compliment.
• Promoure accions encaminades a la millora de l’exercici de la logopèdia en matèria d’ètica i deontologia.
• Coordinar la mediació de la Junta de Govern en l’exercici de la jurisdicció disciplinària del Col·legi.
• Vetllar per el millor exercici de la logopèdia i protegir als usuaris de pràctiques d’intrusió professional.

Els objectius específics del 2021 han estat:
• Coordinar la mediació de la Junta de Govern en l’exercici de la jurisdicció disciplinària del Col·legi seguint amb 

la instrucció dels expedients de diligències prèvies incoats per la Junta de Govern durant el 2020 i iniciar la 
instrucció dels expedients oberts durant el 2021.

• Avançar en els treballs per a l’actualització del Codi deontològic del CLC. 
• Fomentar una cultura de compliment ètic i normatiu en els òrgans de govern del Col·legi mitjançant el Model 

de Prevenció de Delictes.
• Promoure accions encaminades a la millora de l’exercici de la logopèdia en matèria d’ètica i deontologia 

presentant-se com a comissió als col·legiats a través d’actes i publicacions d’informacions al web.

Les fites assolides durant el 2021 han estat les següents:
• La comissió s’ha reunit els dies 19/01/2021, 7/05/2021, 3/09/2021, 19/10/2021, 25/10/2021 i 30/11/2021.
• S’ha iniciat la instrucció dels expedients de diligències prèvies DP-01-2021, DP-02-2021, DP-03-2021, DP-04-

2021, DP-05-2021, DP-06-2021, DP-07-2021, DP-08-2021.
• S’ha avançat en l’actualització del codi deontològic i que està en la fase final de revisions.

2.5.3 Comissió de comunicació, emprenedoria i difusió

La comissió de comunicació, emprenedoria i difusió està coordinada per la Núria Argelich (tresorera) i l’integren 
les següents membres: Núria Argelich (tresorera), Mireia Sala (degana), Núria Duaso (sotsdegana), Neus Calaf 
(directora tècnica) i Celia Alba (cap de comunicació).

A partir del canvi de Junta, la comissió està coordinada per la Xon Belmonte (secretària) i la Celia Alba (cap de 
comunicació) i la resta d’integrants són: Mireia Sala (degana), Núria Duaso (sotsdegana), Neus Calaf (directora 
tècnica) i Diana Sebastián (suport a direcció tècnica).

Els seus objectius generals són els següents:
• Vetllar per la comunicació externa del CLC a través de cartes institucionals, full informatiu, xarxes socials, web, 

revista, calendari, nadala i boletín del Consejo General de Colegios de Logopedas.
• Impulsar la difusió de la logopèdia a la societat en general. 
• Organitzar actes diversos, donar-los a conèixer i generar participació. 
• Difondre actes, congressos, jornades i cursos externs d’interès per als col·legiats.

Els objectius específics del 2021 han estat:
• Treballar per la comunicació externa del CLC a través de cartes institucionals, full informatiu, xarxes socials, 

web, revista, i nadala.
• Preparar i difondre actes i jornades.
• Difondre els serveis i les activitats formatives disponibles per als col·legiats. 
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Les fites assolides durant el 2021 han estat les següents:
• S’ha canviat la imatge corporativa del CLC.
• S’han coordinat diverses comunicacions amb els col·legiats (vegeu en aquesta memòria l’apartat corresponent 

a “Comunicació”).

2.5.4 Comissió de Desenvolupament Professional Continu

La comissió de desenvolupament professional continu està coordinada per la Núria Duaso (sotsdegana) i la 
integren les següents membres: Mireia Sala (degana), Victoria González (vocal de Benestar i Família) fins el 
18/10/2021, Mariona Clofent (vocal d’Estudiants i Joves), Neus Calaf (directora tècnica), Assumpció Linares (cap 
de Desenvolupament professional continu) i Diana Sebastián (suport a direcció tècnica). 

A partir del canvi en la Junta de Govern, la coordinació de la comissió está en mans de la Núria Duaso (sotsde-
gana) i l’Assum Linares (cap de desenvolupament professional continu), i la resta d’integrants son: Mireia Sala 
(degana), Mariona Clofent (vocal), Paula Resina (vocal), Neus Calaf (directora tècnica) i Diana Sebastián (suport 
direcció tècnica).

Els seus objectius generals són els següents:
• Vetllar pel desenvolupament professional continu dels col·legiats.
• Organitzar activitats formatives adreçades prioritàriament als col·legiats tot contactant amb els ponents, 

avaluant la qualitat de les propostes formatives, organitzant el calendari per impartir la formació i avaluant la 
satisfacció dels participants.

• Informar als col·legiats de les activitats formatives externes d’interès.

Els objectius específics del 2021 han estat:
• Vetllar pel desenvolupament professional continu dels col·legiats a través de l’organització d’activitats de 

formació continuada.
• Regular la publicitat i difusió d’activitats de formació externes des del CLC. 
• Oferir formació online.
• Revisar i millorar l’organització, la planificació i els processos de programació de formació continuada per tal 

de crear plans anuals de formació continuada.
• Millorar la qualitat pedagògica de les programacions, tot agilitzant la comunicació amb els ponents i creant 

noves estructures per a la creació dels programes de les formacions.
• Augmentar les puntuacions de les acreditacions, com a indicador de qualitat de la formació.
• Implementar procediments d’avaluació de l’organització, dels processos de programació i de la qualitat del 

pla anual de formació contínua.
• Millorar les eines d’avaluació de la formació amb la revisió de  l’enquesta de satisfacció dels participants i la 

implementació de l’enquesta de valoració docent.
• Respondre als encàrrecs de formació que arriben al Col·legi a través d’altres entitats, creant concursos de 

selecció oberts a tots els col·legiats. 
• Millorar la recollida de demandes de formació dels col·legiats i estudiar vies per donar-hi resposta.

Durant el 2021 s’han realitzat les següents activitats formatives:
• Curs online Els trastorns de l’aprenentatge en l’adult, a càrrec Rosa Bosch (29/01/2021). 
• Curs online Intervención pragmática en niños con trastorno del espectro autista, a càrrec de la Isabelle Monfort 

(directe: 12/03/2021; diferit del 18/03/2021 al 22/03/2021).
• Curs online Disfàgia orofaríngia neonatal. La lactància materna i el biberó com a eines d’intervenció logopèdiques, 

a càrrec d’Esther Vallès (directe: 03/06/2021; diferit del 10/06/2021 al 16/06/2021).   
• Curs online Introducción a la atención logopèdica de la persona con Parkinson: retos y perspectivas, a càrrec 

de Beatriz Vallés-González (directe: 21/05/2021; diferit del 27/05/2021 al 02/06/2021). 
• Curs online Terapia orofacial y miofuncional: actualización y logopedia basada en evidencia en evaluación e 

intervención, a càrrec de Mònica Bartuilli (17/06/2021).
• Curs online Abordatge logopèdic en pacients afectats per la COVID-19. Casos clínics, a càrrec de Felipe Pulla 

(directe: 02/07/2021; diferit del 08/07/2021 al 14/07/2021).
• Curs online Favorecer la inclusión de los alumnos/as con diagnóstico de Autismo. Investigacion internacional 

FIRAH (Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap), a càrrec d’Irene Retuerto (directe: 
15/09/2021; diferit del 16/09/2021 al 23/09/2021).     

• Curs teoricopràctic online L’informe logopèdic: com millorar-ne la redacció per facilitar-ne la comprensió, a 
càrrec de Rosa Estopà (13 i 27 d’octubre i 10 i 24 de novembre de 2021).

• Curs teoricopràctic online Abordaje logopédico del paciente traqueostomizado, a càrrec de Valeria Ton (directe: 
21/10/2021; diferit del 22/10/2021 al 29/10/2021). 

• Curs teoricopràctic online Actualización de la evaluación y la intervención logopédica en la tartamudez, a càrrec 
de Gonçalo Leal (directe: 04/11/2021; diferit del 05/11/2021 al 12/11/2021).
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• Curso teóricopráctico online Evaluación e intervención logopédica de la persona con Enfermedad de Parkinson, 
a càrrec de Beatriz Vallés-González i Martha Suárez (directe: 26/11/2021; diferit del 29/11/2021 al 10/12/2021).

• Curso teóricopráctico online Exploración clínica de la disfagia orofaríngea. De la evidencia a la práctica clínica, 
a càrrec de Stephanie Riera (directe: 17/12/2021; diferit del 20/12/2021 al 29/12/2021). 

 

2.6 Gestió executiva
Tal i com disposa l’article 48 dels estatuts del CLC, la Junta de Govern podrà contractar aquell personal que 
estimi oportú per al bon funcionament del Col·legi, podent-li delegar per escrit aquelles funcions que la Junta de 
Govern consideri convenient, per tal de dotar al Col·legi d’una estructura tant en recursos humans com materials 
el suficientment àgil i eficaç per a poder oferir a totes les persones col·legiades un servei de qualitat. 

El personal contractat del CLC conforma la Gestió executiva del Col·legi, encarregada de garantir el funcionament 
diari del Col·legi i d’executar tots aquells projectes delegats per la Junta de Govern. La Gestió executiva treballa 
sota la direcció del deganat i el sotsdeganat i compta amb el suport dels assessors laborals, fiscals i jurídics i 
amb múltiples col·laboradors per al bon desenvolupament de les seves tasques.

Durant el 2021 s’ha incorporat una nova figura de suport a la direcció tècnica, ampliant així l’equip de la Gestió 
executiva, formada per les següents membres:
• Direcció tècnica: Neus Calaf.
• Cap d’administració: Bernadette Campano.
• Cap de comunicació: Celia Alba.
• Cap de desenvolupament professional continu: Assumpció Linares.
• Suport a direcció tècnica: Diana Sebastián.
• Administració: Neus Albado, Marta Esteve i Carme Pijuan.

L’horari d’atenció a la seu del Col·legi ha estat el següent:
Dilluns a dijous: de 9 h a 19 h i divendres: de 9 a 18 h.
Juliol i agost: de 8 h a 15 h.
Del 9 al 22 d’agost tancat.

Els objectius generals de la Gestió executiva són els següents:
• Coordinar, supervisar, ordenar i dirigir el conjunt d’activitats del CLC.
• Possibilitar la materialització dels acords adoptats per la Junta de Govern.
• Garantir l’adequat funcionament diari del CLC.
• Afavorir la coordinació entre els òrgans de Govern, col·legiats i òrgans de gestió.
• Dirigir la gestió dels serveis administratius.
• Gestionar els recursos econòmics del CLC.
• Millorar l’equitat, l’eficiència i la qualitat dels serveis del CLC.
• Planificar estratègies per possibilitar la continuïtat i creixement del CLC.
• Organitzar i coordinar actes i activitats formatives.
• Gestionar la informació i difusió del CLC.
• Coordinar les informacions i activitats amb el CGCL.
• Possibilitar les relacions amb institucions i organitzacions nacionals i internacionals.
• Assessorar la Junta sobre possibles línies de futur.

Les fites assolides per la Gestió executiva durant el 2021 es plasmen al llarg de tota la memòria.  
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2.7 Serveis col·legials
2.7.1 Borsa de treball

La borsa de treball és un servei per a tots els col·legiats que busquen o volen canviar de feina. Totes les ofertes 
es publiquen al web del Col·legi, on cal registrar-se per poder-hi accedir.

Aquest any, s’han publicat un total de 482 ofertes. La mitjana d’ofertes vigents al dia durant 2021 ha estat de 
65,13, gairebé s’ha duplicat les ofertes del 2020.

2.7.2 Servei de derivació d’usuaris

El CLC rep trucades i correus electrònics d’usuaris que demanen logopeda. Els/les logopedes col·legiats/des 
amb quota exercent poden omplir un qüestionari amb dades professionals i signar una autorització per tal que 
el CLC els contacti per realitzar la derivació. Durant l’any 2021 s’han rebut un total de 207 peticions, 82 més que 
l’any anterior. També s’ha incrementat la petició de serveis per adults. 

Nombre de sol·licituds de derivació d’usuaris sol·licitades per comarca:
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Població

2.7.3 Biblioteca

El CLC disposa d’un servei de biblioteca amb préstec de llibres i tests d’interès per als/les col·legiats/des. Hi ha hagut  
86 préstecs de tests. Els més demanats han estat: CELF-5, PROLEC-R, WISC-V, PROLEC-SE-R, PROESC I ITPA.

Préstec del Test

Els següents tests han estat prestats una única vegada durant el 2021: ADOS-2, A-RE-PA, Els sons entremaliats 
(la LL), Els sons entremaliats (la RR), Els sons entremaliats (la S), PECO, VAVEL Superior, Wechsler No Verbal i 
WPPSI-IV.
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2.8 Col·legiats i col·legiades

2.8.1 Procés de col·legiació del 2021

Altes i baixes col·legials del 2021

Altes i baixes col·legials per mesos al llarg del 2021
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2.8.2 Distribució dels col·legiats del 2021 per províncies, edat i sexe

Es presenten les dades a 31 de desembre del 2021. El total de col·legiats era de 2.911.

Distribució per sexes

Distribució per edats
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Distribució per províncies

3. RELACIONS INSTITUCIONALS

3.1 El CLC i l’Administració Pública
El 22/04/2021 la sotsdegana del CLC va assistir a una reunió amb el vicepresident del Govern i conseller d’Eco-
nomia i Hisenda, Hble. Sr. Pere Aragonès. L’Honorable Senyor Pere Aragonès va recollir les demandes del CLC 
i va destacar la necessitat del treball interdepartamental.

3.1.1 El CLC i el Departament de Salut

Assistència a actes

El 02/11/2021 la sotsdegana del CLC va assistir a la conferència “Transformació del sistema de Salut: Present i 
futur”, a càrrec de l’Hble. Sr. Josep Maria Argimon i Pallàs, conseller de Salut.

El 10/11/2021 es va assistir a l’acte de presentació de l’Orientació del Pla de salut de Catalunya 2021-2025.

Comissió Mixta 

La Comissió Mixta entre el Departament de Salut i el Col·legi de Logopedes de Catalunya té per objecte, d’acord 
amb l’estipulació primera del conveni subscrit entre ambdues parts en data 5 de maig de 2000, el control i el 
seguiment de la realitat sanitària del país des de l’òptica dels professionals logopedes i, per tant, de les iniciatives 
normatives que puguin afectar els esmentats professionals en el marc del sistema sanitari a Catalunya, sens 
perjudici del dret d’audiència reconegut als col·legis professionals i als seus Consells Generals a l’article 105.a) 
de la Constitució de 1978 i a l’article 4.2 de la Llei 13/1982.

Els membres de la Comissió són els següents:
• Clara Pareja en representació de la Subdirecció General d’Ordenació i Qualitat sanitàries i Farmacèutiques.
• Josep Anton Teixidó del Servei Català de la Salut.
• Ainhoa Molins en representació de la Subdirecció Gral. de Planificació i Desenvolupament Professional.
• Mireia Sala del Col·legi de Logopedes de Catalunya.
• Núria Duaso del Col·legi de Logopedes de Catalunya.
• Ana Bistuer del Col·legi de Logopedes de Catalunya.

Durant el 2021 la comissió mixta s’ha reunit el dia 14/12/2021 i ha treballat via correu electrònic. 
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Nou Pla de Rehabilitació de Catalunya

Durant el 2021 el CLC ha estat participant en l’elaboració del Nou Pla de Rehabilitació de Catalunya, impulsat 
des de la Direcció General de Planificació en Salut. La persona experta designada per formar part del Comitè 
Assessor va ser la Núria Duaso (sotsdegana). Atesa la complexitat de la tasca a fer, des del CLC es va constituir 
un grup d’experts que ha estat treballant intensament en el projecte. 

Les persones que integren aquest grup d’experts del CLC són les següents: Núria Duaso, Mireia Sala, Xon Bel-
monte, Ana Bistuer, Neus Calaf, Viridiana Arreola, Anna Bagó, Almudena Domínguez, Ledicia Iglesias, Carme 
López, Esther López, Anna Montserrat, Tània Puignou, Lídia Rigual, Esther Rodríguez, Rebeca Sánchez, Jesús 
Valero i Josep M. Vila.

S’han celebrat reunions plenàries del grup d’experts intern del CLC els dies 22/02/21, 08/03/21, 07/04/21, 
05/05/21, 02/06/21, 07/07/21, 15/09/21, 13/10/21 i 01/12/21. S’han articulat els següents subgrups dintre del 
grup d’experts del CLC:
• Anomalies funcionals dentofacials.
• Trastorns del neurodesenvolupament.

- Trastorn de l’espectre de l’autisme.
- Trastorns del llenguatge oral i escrit.

• Envelliment i fragilitat.
• Afàsies i disàrtries.
• Alteracions de la veu i respiratori.

Des de cada subgrup del CLC s’ha treballat intensament en les aportacions del CLC als diversos subgrups 
multidisciplinaris que es van crear des de la Direcció General de Planificació en Salut: 
• Trastorns de la parla, llenguatge, deglució
• Trastorns a pediatria
• Fragilitat
• Trastorns neurològics
• Trastorns aparell respiratori

En el context d’aquest procés, el 29/04/2021 es va assistir a una formació de l’AQUAS sobre fonts secundàries i 
el 16/11/2021 es va assistir a la presentació d’un estudi sobre experiència de pacients, ciutadans i professionals 
amb la rehabilitació. 

Vacunació

El CLC, després d’una reunió celebrada el 26/01/2021, va col·laborar amb la Direcció General de Professionals 
de la Salut en l’elaboració del cens de logopedes exercents interessades en rebre la vacuna contra la COVID-19 
per tal que poguessin rebre cita des del seu centre de salut segons l’estratègia de vacunació. 

El 05/08/2021 es va assistir a una reunió urgent per tal d’abordar el procediment en el cas d’aquells professionals 
que rebutgen rebre la vacuna de la COVID-19.

Consell Tècnic de Logopèdia dins el Consell Català de Formació Continuada de 
les Professions Sanitàries

El Consell Tècnic de Logopèdia dins el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries 
(CCFCPS) és un fòrum de caràcter professional sobre formació i desenvolupament professional dels logopedes 
i compta amb representació de col·legis professionals, societats científiques, universitats i experts nomenats pel 
Departament de Salut. 

El Consell Tècnic de Logopèdia es va reunir el dia 12/04/2021.

Fòrum de Diàleg Professional

El Fòrum de Diàleg Professional va ser un procés participatiu impulsat des de la conselleria de Salut i la Direcció 
General de Professionals de la Salut que va tenir lloc durant els anys 2018 i 2019 al qual el CLC va participar 
molt activament i que va quedar estroncat en la seva pràctica totalitat per la pandèmia. 

El repte que es va seguir desenvolupant malgrat la pandèmia va ser el Repte 4 “Millorar les competències TIC 
dels professionals”. El CLC ha assistit a dues reunions de presentació del projecte COMPDIG-Salut (28/04/2021 
i 22/09/2021) i ha col·laborat en la difusió d’una enquesta de l’estudi exploratori que ha permès conèixer el nivell 
global actual de competències digitals dels professionals de professions sanitàries de Catalunya. També ha 
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participat en la validació de les competències i indicadors definides pel model d’acreditació de les Competències 
Digitals específiques pels professionals de professions sanitàries de Catalunya (ACTIC 3-Salut).

El 21/12/2021 el CLC va assistir a una sessió informativa del Fòrum de Diàleg Professional en la qual el conseller 
de Salut Josep Maria Argimon i la Directora General de Professionals de la Salut Montserrat Gea van expressar 
la seva voluntat de reprendre les tasques del FDP.

Registre de professionals sanitaris de Catalunya (RPSC)

El Departament de Salut necessita disposar de dades actualitzades per tal de dur a terme una correcta planifi-
cació de les necessitats de professionals a Catalunya. És per aquest motiu que, mitjançant el Decret 256/2013, 
de 26 de novembre, es va crear el Registre de professionals sanitaris de Catalunya.

Durant el 2021 el CLC ha fet el primer abocament de dades a la nova aplicació del RPSC, després d’assistir al 
webinar informatiu celebrat el 22/03/2021.

3.1.2 El CLC i el Departament de Drets Socials

Observatori dels Drets de la Infància

El CLC ha posat a disposició de l’Observatori el document titulat “La importància del llenguatge en infants i 
adolescents en situació de vulnerabilitat” (disponible al web del CLC). En aquest document s’hi argumenta que 
un retard o trastorn del desenvolupament del llenguatge o la comunicació requereix avaluació logopèdica i, en 
alguns casos, també assistència logopèdica.

S’ha format part dels següents grups de treball:
• Grup de treball Pobresa infantil (12/05/2021, 26/05/2021, 30/09/2021).
• Grup de treball COVID-19 (21/05/2021).
• Grup de treball Participació (27/05/2021, 30/09/2021, 21/10/2021).
• Grup de treball ODS i Infància (28/05/2021).
• Grup de treball Salut mental (20/10/2021, 10/11/2021, 23/11/2021, 21/12/2021).

S’ha assistit a les següents sessions monogràfiques:
• Reflexió sobre el sistema d’atenció a la infància i l’adolescència (04/02/2021).
• Fons Europeus en l’àmbit de la Infància (24/02/2021).
• Garantia juvenil europea (03/03/2021).
• Prestacions en l’àmbit de la infància (10/03/2021).
• Pobresa energètica (17/03/2021).
• Indicadors d’infància (19/03/2021).
• Avaluació del Sistema de protecció a la infància (18/11/2021).
• Salut mental i benestar emocional (29/11/2021).

S’ha assistit a les següents reunions plenàries:
• Plenari Observatori 25/03/2021.
• Reunió extraordinària del plenari 15/04/2021.
• Ple Observatori Drets Infància 15/07/21
• Plenari Observatori 26/10/2021.
• Plenari Observatori 16/12/2021.

El grup intern del CLC s’ha reunit en les següents dates: 18/01/2021, 05/02/2021, 26/02/2021, 04/06/2021, 
17/09/2021, 26/10/2021, 09/11/2021 i 16/11/2021.

Sub-direcció General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal

El 09/04/2021 es va celebrar una reunió amb Maria del Valle Vinardell Arbulo, sub-directora General d’Atenció i 
Promoció de l’Autonomia Personal i Cecília Fàbregues Arbués, responsable del Servei de Valoracions per parlar 
dels barems de discapacitat pels trastorns de comunicació i llenguatge 
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3.1.3 El CLC i el Departament de Justícia

Direcció General de Recursos de l’Administració de Justícia

El CLC ha respost al requeriment del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de confeccionar 
la nova llista de pèrits judicials amb totes aquelles persones col·legiades que hagin manifestat expressament 
la seva voluntat d’incorporació, i hagin autoritzat al CLC a cedir al Departament de Justícia les seves dades 
personals per a tal fi.

Els col·legiats han pogut apuntar-se a formar part del torn d’intervenció professional del CLC i per tant, a inte-
grar-se com a membres d’una o de les dues llistes de pèrits existents actualment: 1) la llista de pèrits judicials 
prevista per la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil -LEC- (articles 341 i següents), i/o 2) la llista de 
pèrits judicials que estan disposats a actuar en els supòsits i condicions fixats per l’Ordre JUS/419/2009 relativa 
als peritatges on el pagament d’aquests va a càrrec del Departament de Justícia.

3.2 El CLC al Consejo General de Colegios de Logopedas
El Consejo General de Colegios de Logopedas (CGCL) va ser creat mitjançant la Llei 1/2003, de 10 de març, 
publicada al BOE de 11 de març de 2003, com una corporació de dret públic destinada a complir les funcions 
establertes per als Consells per la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals. 
 
Assemblea General del CGCL

L’Assemblea General del CGCL està integrada pels presidents o degans de tots els Col·legis Professionals de 
Logopedes que podran estar representats pels seus vicepresidents o el membre de la Junta en qui deleguin. 

Durant l’any 2021 es van celebrar els següents reunions de l’Assemblea General:
• 20 de març de 2021, sessió ordinària per videoconferència
• 18 de maig del 2021, sessió extraordinària per videoconferència.
• 10 de juny del 2021, sessió extraordinària per videoconferència.
• 26 d’octubre del 2021, sessió extraordinària per videoconferència.
• 14 de desembre del 2021, sessió extraordinària per videoconferència.

Comitè executiu del CGCL

L’Assemblea General elegeix per votació secreta d’entre els seus membres una presidència, dues vicepresidèn-
cies, una secretaria, una vicesecretaria i una tresoreria, càrrecs que constitueixen el Comitè Executiu del CGCL. 
El Col·legi de Logopedes de Catalunya ha ostentat la presidència al llarg de tot el 2021. El càrrec ha estat ocupat 
per la degana del CLC, Mireia Sala. 

Durant el 2021 el Comité executiu del CGCL ha celebrat les següents reunions:
• 4 de gener del 2021, sessió ordinària per videoconferència.
• 5 de febrer del 2021, sessió extraordinària per videoconferència.
• 13 de març del 2021, sessió extraordinària per videoconferència.
• 7 de juny del 2021, reunió ordinària per videoconferència.
• 14 de desembre del 2021, reunió ordinària per videoconferència.

Memòria d’activitats del CLC en relació al CGCL 

Tramesa de dades per a l’Instituto Nacional de Estadística

Des de la gestió executiva del CLC s’han tramès al CGCL les dades col·legials per tal que el CGCL pugui com-
plimentar la Estadístca de Profesionales Sanitarios Colegiados-2021 de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS)

Des d’administració del CLC s’ha avançat en la implementació de l’API que ha de nodrir el web del consejo amb 
les dades dels col·legiats per tal que el Consejo pugui posteriorment comunicar-les al Ministerio de Sanidad, per 
la seva inclusió al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), regulat pel Reial Decret 640/2017, de 25 
de juliol, pel qual es regula el Registre Estatal de Professionals Sanitaris.
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3.3 El CLC a l’Associació Intercol·legial
La Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya va ser constituïda el 28 d’abril de 2011 i representa més 
de 100 corporacions professionals de Catalunya de tots els sectors professionals que, al seu torn, representen 
més de 200.000 col·legiats i col·legiades. El Col·legi de Logopedes de Catalunya és un dels socis de l’associació. 

Assemblea

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i, entre d’altres facultats, aprova el pressupost, la liquida-
ció de comptes, les quotes a satisfer pels associats i la gestió de la Junta Directiva, així com les modificacions 
estatutàries. Es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any i dins del primer semestre d’aquest. Durant 
el 2021 s’ha reunit el 30/06/2021. 

Taula sectorial

L’Associació Intercol·legial compta amb sis Comissions Sectorials en què s’integren els col·legis professionals 
i consells de col·legis d’àmbits professionals propers. El CLC, com a membre de la intercol·legial, s’integra en 
la sectorial de Salut. 

Taula tècnica

La Taula Tècnica està integrada pels directors generals, gerents, secretaris tècnics, directors de comunicació i 
màrqueting, responsables de Secretaria, etc... de les corporacions membres de l’Associació. Les seves funci-
ons són l’elaboració de propostes, informes, estudis i plans d’actuació per assolir les finalitats de l’Associació, 
així com l’execució dels acords i projectes de col·laboració intercol·legial aprovats per la Junta Directiva, sota la 
supervisió directa de la Comissió Executiva.

La Bernadette Campano, cap d’administració, ha assistit a reunions de la Taula tècnica de la Intercol·legial les 
següents dates: 05/02/2021, 26/03/2021, 11/06/2021, 23/07/2021, 08/10/2021 i 26/11/2021.

Taula lletrada

L’article 24 dels Estatuts de l’Associació disposa que els assessors de les corporacions associades, constituïts 
en Comissió o Taula Lletrada, actuaran com a òrgan tècnic d’assessorament i suport als òrgans de govern de 
l’associació. Els assessors jurídics del CLC assisteixen a les reunions d’aquesta taula.

Comissions

El CLC forma part de la Comissió de Dones i Igualtat i de la Comissió d’Ensenyament de la Intercol·legial. 
El CLC, com a membre de la Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial, s’ha adherit al Manifest unitari del 
27 de novembre de 2021 amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de les Violències envers les Dones. 

S’ha assistit a les reunions de la Comissió d’Ensenyament de la Intercol·legial del 6/4/2021, 13/09/2021, 21/09/2021 
i 29/11/2021.

Grups de treball

S’ha assistit a les reunions del grup de treball intercol·legial sobre Discapacitat el 06/05/2021, 16/09/2021, 
14/10/2021, 27/10/2021 i  02/12/2021 i s’ha col·laborat en l’organització de la jornada “Barreres i vida quotidi-
ana. Arquitectòniques, comunicatives i socials” celebrada el 02/12/2021, amb ocasió del Dia Internacional de 
les Persones amb Discapacitat. La Natàlia Talleda, logopeda al Parc Sanitari Pere Virgili, va participar en la taula 
rodona amb una ponència sobre barreres comunicatives.
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3.4 Relacions amb altres organitzacions

3.4.1 Col·laboracions del CLC amb altres col·legis professionals

14es Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Gent Gran

La representació del CLC al comitè organitzador de les 14es Jornades, celebrades el 12 i 13 de març de 2021, 
ha anat a càrrec dels col·legiats Natàlia Talleda i Felipe Pulla. 

La Núria Oriol va dictar una ponència sobre alimentació i demència dins la taula rodona Demència, què fer quan 
no sabem què fer?.

3.4.2 Col·laboracions del CLC amb Universitats

En col·laboració amb les universitats, s’han portat a terme les següents activitats:
• El 5 de març, amb motiu del Dia Europeu de la Logopèdia a la UAB, la Núria Duaso, sotsdegana del CLC, va 

col·laborar a la taula rodona sobre logopèdia i feminisme en representació del CLC.  
• Presentació “L’exercici de la logopèdia i els col·legis professionals” a càrrec de  Neus Calaf, directora tècnica 

del CLC, a la 1a Fira Virtual d’Ocupació de la UOC (19/05/21). 
• Sessió informativa sobre el CLC als alumnes de 2n a la UAB (08/10/21).
• Sessió informativa sobre sortides laborals pels alumnes de 4rt a Blanquerna (14/12/21).
• Sessió informativa sobre el CLC als alumnes de 1r a Blanquerna (16/12/21).

3.4.3 Col·laboracions en actes

BCN Dental Show 

En el marc de la col·laboració del CLC amb el BCN Dental Show i el seu Congrés Nacional d’Odontologia 
Avançada, el 02/12/2021 va tenir lloc la taula rodona titulada “Casos clínics interdisciplinaris a Odontopediatria, 
Ortopèdia Orofacial, Ortodondòncia i Logopèdia: quan actuar?”, organitzada i moderada per la col·legiada Di-
ana Grandi amb la participació d’Anabel Villa, odontopediatra, Eva Galtés, logopeda i higienista dental, Patrícia 
Cubells, ortodontista, i Yvette Ventosa, logopeda. S’hi van analitzar les condicions, avantatges i limitacions del 
tractament interdisciplinari en les seves àrees. La presentació oficial del programa va tenir lloc el 02/11/2021.

3.4.4 Assistència a actes

El 26/01/2021 la vocal de benestar i família va assistir al debat online per a la infància organitzat per Save the 
Children i el Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC), on els partits polítics van debatre 
sobre les diferents mesures que proposen per millorar la situació dels nens i nenes a casa nostra.

El 20/05/2021  la vocal de benestar i família va assistir al webinar “Serveis i Recursos Salut Mental” organitzat 
per la Federació de Pares i Mares d’Alumnes (FAPAES). 

4. COMUNICACIÓ

4.1 Imatge corporativa 
Durant el 2021 la imatge corporativa del CLC ha canviat, deixant endarrere l’antiga marca per donar pas a la nova:
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4.2 Xarxes Socials
Els canals de xarxes socials del CLC, coordinada des de la gestió executiva, son:
• Instagram (https://www.instagram.com/logopedes).
• Facebook (https://www.facebook.com/logopedesdecatalunya).
• Twitter (https://twitter.com/logopedes).
• LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/logopedes).
• Youtube (https://www.youtube.com/c/CLCCol-legideLogopedesdeCatalunya).

Durant el 2021, l’activitat i la participació a xarxes socials ha augmentat notablement. El Col·legi ha augmentat 
els seguidors, especialment a Instagram i LinkedIn. L’any es va tancar amb 1825 seguidors a Instagram, 3195 
seguidors a Facebook, 1888 seguidors a Twitter i 1084 seguidors a LinkedIn. 

S’han fet peces audiovisuals de projecció important per visibilitzar la perspectiva de pacients, com ara el testimoni 
de la Maria Luisa Vives, una dona amb afàsia, el Pau Marc Muñoz, un home amb disàrtria, la Raquel Montllor, 
una dona diagnosticada d’un TEA als quaranta anys o la Vicky Bendito, una dona amb la síndrome de Treacher 
Collins. D’altra banda, s’han publicat entrevistes a logopedes d’arreu el territori que també han tingut moltes 
visualitzacions, com l’entrevista a la logopeda Mireia Aldevert, especialista en logopèdia a l’esclerosi múltiple o 
la Maria Cadafalch, especialista en logopèdia amb pacients laringectomitzats. 

La participació dels seguidors també ha estat important l’any 2021. La taxa d’engagement a Instagram ha ar-
ribat a 85.58K. Aquest valor recull el nivell d’interacció dels seguidors a través del nombre de comentaris, les 
comparticions i els m’agrada. D’altra banda, per exemple, a Facebook, la interacció amb l’acte del dia europeu 
de la logopèdia de 2021 va ser de 1696.

4.3 Full informatiu
Quinzenalment es publica el full informatiu que arriba a la bústia de correu electrònic de cada col·legiat. Els fulls 
informatius dels últims 6 mesos estan disponibles a: http://www.clc.cat/ca/publicacions/full-informatiu. El full es 
dissenya i administra des de la gestió executiva.

4.3 Revista Logopèdia
Durant l’any 2021 s’ha publicat el número 38 de la revista LOGOPÈDIA, amb un monogràfic que s’ha centrat en 
la disàrtria, una patologia que té moltes implicacions comunicatives i socials. Aquest número ha estat el primer 
on s’ha aplicat la nova imatge corporativa. S’ha fet un treball de disseny encaminat a unes línies més netes i a 
una proposta més minimalista en comparació amb propostes anteriors.

Pel que fa als continguts, s’ha volgut representar experiències en primera persona, com ara la del Pau Marc 
Muñoz, un doctor en bioinformàtica que conviu amb una disàrtria. També es va visibilitzar el treball de logope-
des que tracten aquesta patologia. A més de l’entrevista a la Gemma Curto i la Mireia Aldevert, de la Fundació 
Esclerosi Múltiple, es va entrevistar les logopedes Maria Castro i Helena Gadella, de l’Associació Catalana de 
Malalts de Huntington. També va col·laborar la Beatriz Vallés i el seu equip de recerca amb un article sobre l’estat 
de la qüestió pel que fa a la disàrtria associada a la malaltia de Parkinson.
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4.4 Nadala i calendari
Aquest 2021 s’ha reprès l’edició del tradicional calendari del CLC associat a la felicitació de Nadal. Les dues 
peces han estat realitzades per la il·lustradora Sara Forés.

4.5 Presència als mitjans
El Col·legi va estar present a diversos mitjans de comunicació durant l’any 2021:
• El 28 de febrer va sortir publicat un article sobre dislèxia al setmanari La Fura pel qual van entrevistar la logopeda 

Alicia Bailey en representació del CLC. 
• El 6 de març Betevé va entrevistar a l’Anna Tomàs, logopeda del Parc Taulí, en representació del CLC, amb 

motiu del Dia Europeu de la Logopèdia. 
• El 4 de maig van entrevistar a la degana del CLC al programa ‘De Boca a Orella’ de ràdio4 RNE Catalunya per 

parlar de les mascaretes i el desenvolupament del llenguatge en infants.
• El 22  d’octubre Ràdio Sabadell va entrevistar a l’Anna Bagó, logopeda experta en el tractament de les alteracions 

de la fluència en representació del CLC, amb motiu del dia de la tartamudesa.
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5 ESTATS FINANCERS

5.1 Informe d’auditoria
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5.2 Estats financers de l’exercici 2021
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5.3 Liquidació Pressupost 2021
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PRESSUPOSTAT
ENTRADES EXERCICI 2022 511.900,00

Ordinari Matriculació 14.400,00
Col·legiats quotes 367.635,00
Formació 14.000,00
Ingressos altres activitats 0,00
Ingressos patrocinadors i col·laboradors 2.000,00
Subvencions a l'explotació 0,00
Ingressos financers 100,00
Altres ingressos 0,00
Tresoreria 113.765,00

SORTIDES EXERCICI 2022 511.900,00

Ordinari Professionals externs
Gabinet d'advocats 12.000,00
Assessoria col·legiats/labor./fisc./lopd 3.500,00
Altres (Encàrrecs Junta) 10.000,00
Docents / Cursos 10.000,00
Personal 
Nòmines 200.000,00
Seguretat social empresa 65.000,00
Altres despeses socials 3.000,00
Despeses corrents
Lloguers 1.000,00
Subministres telfs. 4.000,00
Subministres elèctrics + aigua 4.200,00
Comunicació i Impremta 40.000,00
Material d'oficina 2.000,00
Biblioteca 4.000,00
Manteniment neteja 6.500,00
Manteniment gral.CLC Soft 12.000,00
Reparació i conservació 6.000,00
Assegurances 13.700,00
Reunions Junta, comissions i representació CLC 5.000,00
Missatgeria i Correus 1.500,00
Comissions bancàries 1.000,00
Tributs 5.000,00
Actes 8.000,00
Desplaçaments i dietes 500,00
Premis i Beques 5.000,00
Consejo de colegios de España/Intercol·legial 18.000,00
Associació intercol·legial de col.prof.Catalunya 1.000,00
Altres despeses 5.000,00
Inmobilitzat 65.000,00
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