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FEM VISIBLE EL DIA DE 
LA LOGOPÈDIA!   
Per tal de celebrar la nostra Diada i fer-la més visible, el CLC ha creat 
“La Samarreta Logopèdica”. El CLC la regalarà als logopedes que 
puguin fer difusió el dia 6 de març repartint punts de llibre sobre la 
nostra professió. També s’estan organitzant diversos actes en diferents 
espais per poder arribar a tots els públics. 

6DIA EUROPEU DE LA LOGOPÈDIA  
de MARÇ

PROGRAMA dels diferents ESPAIS 
dimecres 6 de març

A LA Seu deL CLC
Matí a partir de les 10 h es podrà passar a recollir samarretes i punts de llibre*
Migdia: 13 h 1a Convocatòria Assemblea
             13.30 h 2a Convocatòria Assemblea 
Tarda: 16.30 h Presentació de la prova d’Avaluació del Llenguatge ALE 2, a càrrec 
de Clara Machado i Llorenç Andreu. En motiu del lema de la CPLOL per aquests any: 
“Trastorns específics del desenvolupament del llenguatge, lectura i escriptura”.

A LeS univerSiTATS (uAB, FuB i BLAnquernA)
A les tres Universitats on s’estudia logopèdia, els alumnes vestiran la samarreta del CLC i 
repartiran punts de llibre entre la resta d’estudiants.

AL CArrer
En punts de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona es repartiran punts de llibre a les portes 
dels hospitals, places o estacions. Properament us comunicarem els llocs exactes.

A LA TeLeviSió i A LA ràdio
Posa’t la samarreta del CLC i ensenya-la a la tele.
Estem concretant amb TV3, programa: Divendres, l’assistència com a públic dels 
col·legiats que ho desitgin, i amb diverses ràdios, cunyes publicitàries. Rebreu més 
informació al vostre correu electrónic.

AL Teu CenTre
Anima’t a celebrar el DEL al teu centre i ensenya’ns el que fas!
Llueix amb orgull la samarreta del CLC aquest dia mentre treballes, decora el teu centre, 
reparteix els punts de llibre entre els teus usuaris i envia’ns les fotos. Farem un recull de les 
millors per a la propera Revista. 

Vesteix-te per la Logopèdia!
Fes-ho per tu!
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Criteris de la comissió de formació 

Benvolguts col·legiats,
La Junta de Govern ha considerat interessant que conegueu els criteris que la Comissió de Formació 
Continuada té en compte a l’hora de proposar uns determinats cursos de formació: 

1- Nivell de professionalitat demostrada del docent.
2- Demanda dels col·legiats per tenir formació en aquella àrea. 
3- Que la Junta de Govern consideri el tema d’interès per a la professió.
4- Els cursos es faran si hi ha un  nombre mínim de  persones inscrites. 
5- En el cas que quedin fora del curs un nombre important de col·legiats, se li proposarà al 

ponent repetir el curs en unes altres dates, i els que han quedat fora tindran prioritat per a 
realitzar-lo. 

6- Malgrat el col·legiat truqui al CLC i s’apunti en un curs, això no assegura la reserva de plaça. 
El col·legiat haurà de fer una transferència per considerar-se inscrit en el curs.

7- En cas que no s’hi pugui assistir per causa major, s’haurà d’informar al Col·legi dos dies abans 
perquè se’ls torni la matrícula.

8- En cas que sigui una conferència gratuïta el col·legiat haurà d’avisar també dos dies abans si 
no pot venir per poder oferir la possibilitat d’assistència a un altre col·legiat. En cas que no 
avisi no podrà assistir a les següents 3 conferències gratuïtes, doncs ha privat l’assistència a 
un altre company/a. 

9- El col·legiat que desitgi oferir-se per impartir activitats formatives pot adreçar la seva proposta 
a la Comissió de Formació Continuada. 

10- En cas que el docent sigui membre de la Junta de Govern, com que aquest no té cap 
remuneració econòmica, la Junta considera que no hi ha cap incompatibilitat per poder 
donar cursos.

11- Els dies en els quals s’imparteixen els cursos, no depenen directament del CLC, sinó de la 
disponibilitat del docent.

La Comissió de Formació Continuada demana als col·legiats que li facin arribar les seves peticions de cursos 
que creuen interessants per tal de poder-los organitzar.

Vocalia de Tarragona 
El passat 19 de gener de 2013 vam poder assistir a una xerrada a càrrec de David Linares, osteòpata 
de la Clínica Dental Bo-k de St. Pere i St. Pau de Tarragona. 

El David ens va parlar sobre el seguiment a nivell d’osteopatia del nen, des de l’embaràs, del part i 
del nadó. Ens va parlar sobre els beneficis de portar un control per part d’un osteòpata durant l’em-
baràs per tenir un part millor, les implicacions que pot comportar una mena de part o d’altra en el 
desenvolupament posterior del nadó i els tipus de tractament en el nadó i l’infant. 

Vam poder parlar sobre la importància d’un tractament interdisciplinari ja que hi ha moltes patolo-
gies que s’han d’atendre conjuntament: logopeda-osteòpata a més d’altres professionals.

Vocalia de Girona
Us comuniquem que la propera reunió de la Vocalia de Girona
tindrà lloc el divendres dia 8 de març, a les 19:30h. a l’Hotel d’Entitats les Bernardes. Al carrer 
Sant Dionís núm. 42 de Salt, Girona. 
En aquesta trobada un Tècnic en transport sanitari ens ensenyarà maniobres bàsiques de primers 
auxilis (reanimació cardiopulmonar, maniobra de Heimlich i posicions d’espera).
                   
Ordre del dia: 
1) Informació de temes col·legials
2) Taller pràctic de maniobres bàsiques de primers auxilis
3) Torn obert de paraules

Us hi esperem!



Bernat Robles, Jennifer - Premià de Mar
Cabezas Méndez, Alba - Cerdanyola del Vallès
Colom Fernández, Tamara - Sant Pere de Ribas
Díaz Borràs, Mònica - Barcelona
Ferrando Puyuelo, Laura - Parets del Vallès
Giner Díaz, Cristina - Manresa
Gutiérrez  Perfecto, Francis Denmar - Manresa
Llobet Salas, Irene - Castellgalí
López Moreno, Olga - Sant Esteve de Palautordera

Martín Hernández, Anna - Terrassa
Mas Massot, Natàlia - Les Borges Blanques
Mateu Crespo, Núria - Caldes d’Estrac
Montero Domínguez, Elisa - Les Franqueses del Vallès
Planes Rotches, Alba - Navarcles  
Riera Rodrigo, Xavier - Manresa
Rosell Buchaca, Jana - La Seu d’Urgell
Ruiz Escribano, Laura - La Roca del Vallès
Sardà i Gil, Rosa - Centelles

Nous col·legiAts de l’1 de desembre al 30 de gener de 2013

horari del CLC 
de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a19 h

Agenda de Formació 
Continuada del CLC

Talavera Hernández, Marta - Sant Adrià del Besòs
Vila Isidoro, Aida - Vilafant
Zoccali, Alessandra - Barcelona

Benvinguts al CLC!
Us informem que el llistat sencer 

(col·legiats exercents, col·legiats no 
exercents) està publicat al nostre web: 

www.clc.cat
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Febrer  2013
Curs: Detecció, diagnòstic i tractament de les disfuncions orofacials. 1r nivell (17a edició)
A càrrec de: Diana Grandi i Yvette Ventosa 
Dates: 2, 16 i 23 de febrer de 2013 
Horari: de 10 a 14 i de 15 a 18 h Durada: 21 hores 

Conferència Gratuïta “Instruments d’avaluació de la veu. La Dosimetria”
A càrrec de: Orietta Calcinone i Eduardo Ríos 
Dates: 9 de febrer de 2013 Horari: de 10 a 12 h 

Març  2013
Curs: Anàlisi del discurs narratiu en el teLL
A càrrec de: Encarna Pérez Pérez 
Dates: 2 i 16 de març de 2013 
Horari: de 9 a 14 h Durada: 10 hores

Jornada del Dia europeu de la Logopèdia
Data: 6 de març de 2013 Horari: 16.30 presentació ALE2

Xerrada Gratuïta: “PeCS“ (Picture exchange Communication System)
A càrrec de: Sonia Vilaltella 
Data: 20 de març de 2013 Horari: de 10 a 11.30 h

Abril - Maig  2013
Curs: teràpia miofuncional en disfuncions orofacials 2n nivell (7a edició) (Curs Interdisciplinari)
A càrrec de: Diana Grandi, Yvette Ventosa i ponents invitats. 
Dates: 20 i 27 d’abril i 4, 11 i 25 de maig de 2013

A més a més, si t’interessa l’àrea miofuncional, reserva’t aquesta data:
DIVEnDRES 12 d’abril de 2013

7es JORNADeS De LOGOPÈDIA  i ODONtOLOGIA
Fòrum Dental del Mediterrani Internacional

Pots veure el preprograma en les pàgines 5, 6 i 7 d’aquest full informatiu
T’hI ESPEREM! 
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Observació: donat l’aforament de la sala (40 persones aprox.), pot haver-hi companys que es quedin fora. 
Si t’havies apuntat i no pots venir, sigues solidari i avisa perquè un altre company pugui ocupar el teu lloc. En 
aquesta ocasió no van venir i no van avisar 10 persones. Us recordem que la no assistència sense avís previ us 
inhabilita per assistir a les 3 següents conferències.

El dimecres 16 de gener, continuant amb les conferències mensuals 
gratuïtes que fem des de la inauguració de la nova seu, vam assistir 
a la presentació conjunta del Javier García i la Fátima Collado, que 
ens van exposar la seva experiència des de dos vessants ben diferents 
però alhora complementàries: la d’usuari i la de professional dedicat 
a desenvolupar ajuts tècnics amb tecnologia.

La Fátima, mare d’en Miquel, nen autista que aviat farà 8 anys, ens va 
relatar la seva vivència com a mare. Va explicar que es va trobar gairebé 
sola per buscar alternatives per facilitar la comunicació del seu fill. En 
aquest relat va exposar totes les etapes viscudes, la creació de material, 

molts pictogrames que ella mateixa va dibuixar, les vicissituds que va viure en aquest llarg 
recorregut i finalment l’ajut que li va significar trobar al Javier.

Per la seva part, el Javier, terapeuta ocupacional que s’ha interessat per aquesta àrea de les 
ajudes alternatives per a la comunicació, ens va relatar la seva experiència i la seva feina, 
desenvolupada a partir de les necessitats dels usuaris i de les seves famílies, que entre d’altres 
projectes s’ha concretat en el comunicador “PIKTOPLUS”.

Va ser una conferència molt interessant. La sala de cursos del CLC estava plena. Tornem a 
agrair moltíssim als ponents la seva presentació!

Dins de les activitats gratuïtes que es fan mensualment al CLC,  es porten a terme conferències i també 
algunes presentacions comercials. 

El dissabte 9 de febrer l’Orietta Calcinone (Foniatra) i l’Eduardo Ríos (Logopeda col. 08-3398) van fer la 
conferència “Instruments d’avaluació objectiva de la veu. La Dosimetría” que va comptar amb l’assistència 
de molts col·legiats. A la Revista del Juliol rebreu més informació. 

El dimecres 14 de febrer va haver-hi una presentació comercial sobre el “Mètode Tomatis. Estimulació Au-
ditiva Neurosensorial. Aplicació en l’àmbit de la Logopèdia”, a càrrec de la Núria García Pérez (logopeda 
col. 08-1647) i la Valerie Gas (Psicòloga).

Continuant amb aquest cicle d’activitats, us anunciem la que tenim prevista portar a terme pròximament:
20/03/13 Conferència: “introducció al Sistema de Comunicació PeCS” (Picture Exchange Commu-
nication System), a càrrec de Sonia Vilaltella (Logopeda col. 08-1159).
 
Aquestes activitats han estat molt ben rebudes per part dels col·legiats, tant és així que fins ara sempre 
s’ha omplert l’aforament de la sala molt aviat. Us recomanem apuntar-vos amb antelació per reservar la 
vostra plaça, però recordeu que les persones inscrites que no justifiquin amb antelació la seva absència, 
quedaran excloses per poder assistir a les tres conferències següents. Si finalment no podeu assistir, us 
demanem que aviseu com a mínim dos dies abans per poder oferir la plaça a un altre company. Moltes 
gràcies per la vostra col·laboració.

Observació: el CLC no es fa responsable dels continguts que es difonen a les presentacions comercials. El fet 
que es facin aquestes activitats a la nostra seu no significa cap recolzament a les empreses respectives.

Intervenció en els SAAC de l’autisme. 
Cas pràctic des de la perspectiva familiar

Conferència mensual gratuïta – gener 2013

Activitats gratuïtes mensuals
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Casos Clínics Interdisciplinaris
12 d’abril de 2013 / Fira de Barcelona

Comitè organitzador
Daniel Domínguez, Elisabeth Dulcet, Diana Grandi i l’equip administratiu del CLC

Comitè científic
Anna Civit - Degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya 

Diana Grandi - Sotsdegana del Col·legi de Logopedes de Catalunya
Dra. Mireia Torralba - Coordinadora del Grau de Logopèdia. FUB Manresa

Dr. Joan Deus - Coordinador del Grau de Logopèdia. UAB
Dr. Josep M. Vila - Coordinador del Grau de Logopèdia Blanquerna URL

Secretaria científica
Col·legi de Logopedes de Catalunya • Ptge. Pagès, 13 - 08013 Barcelona

Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat

Benvolguts companys i amics,
Novament us convoquem a la trobada que realitzem cada dos anys sobre l’àrea de 

Motricitat Orofacial: la Jornada de Logopèdia i Odontologia. Les properes seran les 7es 
Jornades de Logopèdia i Odontologia i coincidiran amb la inauguració d’un nou format de 
fòrum, ja que fins la passada edició el mateix se centrava en la Mediterrània, però a partir d’ara 
assistirem al Fòrum Dental Internacional.

En aquesta ocasió hem volgut dedicar les nostres jornades a casos clínics interdisciplinaris, 
ja que portem molts anys parlant sobre la necessitat i la importància de la interrelació 
professional. Volem que aquestes paraules es manifestin i es concretin amb la mostra del 
nostre exercici professional. 

Des de les 1es jornades de Logopèdia i Odontologia, portades a terme l’any 2001 fins a 
les actuals, hem continuat avançant sense presa però sense pausa. Ja ha quedat suficientment 
demostrat, en passades edicions, que el camí recorregut en aquest camp de treball ha 
anat creixent progressivament: el número de logopedes formats en Motricitat Orofacial 
ha augmentat de manera important i ha anat consolidant-se, cada vegada més la relació 
interdisciplinària entre tots els professionals implicats. 

En aquestes 7es Jornades comptarem amb la participació d’experts professionals de l’àmbit 
clínic, tant públic com privat. Hem sol·licitat a tots ells que centrin la seva presentació en el 
treball interdisciplinari. 

Esther Mandelbaum Gonçalves Bianchini, Dra. en Fonoaudiologia de Brasil, és l’encarregada 
de realitzar la conferència inaugural. A continuació, diversos especialistes de la Logopèdia, 
l’Otorinolaringologia, l’Odontologia i la Fisioteràpia abordaran aspectes de la Motricitat 
Orofacial en les diferents franges d’edat. 

A més a més, perquè tots els professionals que participen en el Fòrum Dental Internacional 
puguin conèixer el treball dels logopedes especialitzats en l’àrea, es presentaran pòsters 
amb casos clínics, experiències professionals, estudis d’investigació, etc., relacionats amb 
el programa científic. A la cloenda de les jornades s’entregarà un premi al millor pòster. Us 
invitem a visitar l’exposició industrial i l’àrea destinada a la presentació de pòsters. 

Desitgem que les 7es Jornades de Logopèdia i Odontologia siguin una nova ocasió per 
afavorir, com en cada edició, l’intercanvi professional i serveixin també per consolidar les fites 
aconseguides. 

Us hi esperem!
Anna Civit i Canals, Degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya

Diana Grandi de Trepat, Coordinadora de les 7es Jornades

Fòrum Dental Internacional
7es Jornades de Logopèdia i Odontologia

recinte Gran via de Fira Barcelona
Passeig Juan Carles I, 64, Palau 1 – Entrada Sud - 08908 L’hospitalet de Llobregat, Barcelona 
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9.00 a 9.30 Lliurament de documentació

9.30 a 9.45 obertura de les Jornades:
Josep Lluís Navarro Majó President del COEC i Anna Civit i Canals - Degana del CLC 

9.45 a 11.00 Conferència inaugural: 
Actuació interdisciplinària en Motricitat orofacial: de la respiració oral a la Cirurgia 
ortognàtica. 
Esther Mandelbaum Gonçalves Bianchini - Dra. en Fonoaudiologia, Sao Paulo (Brasil)
 
11.00 a 11.30 Cafè (lliure)

11.30 a 12.00 La Motricitat orofacial: la nostra realitat, avenços i reptes.
Diana Grandi – Logopeda, Lda. en Fonoaudiologia (Barcelona)

12.00 a 13.00 Tècniques quirúrgiques que afavoreixen la rehabilitació logopèdica en 
alteracions del fre lingual i en anquiloglòsia. 
Anna Albertí - Metgessa adjunta del servei d’ORL i   
Yvette Ventosa - Logopeda (Hospital Comarcal de l’Alt Penedès HCAP, El Vendrell, Tarragona)

13.00 a 13.30 Taula rodona. Coordina: Anna Civit

13.30 a 16.00 exposició comercial • dinar (lliure)

16.00 a 16.30 Prevenció de maloclusions en la 1a infància. 
Gema Redondo -  Odontòloga. Màster en Odontopediatria UB. Pràctica privada en 
Odontopediatria (Barcelona)

16.30 a 17.00 importància de l’actuació primerenca en maloclusions en la 1a infància. 
Xavier Maristany – Metge Estomatòleg especialitzat en Rehabilitació Neuroclusal (Barcelona)

17.00 a 17.45 exposició comercial • Cafè (lliure)

17.45 a 18.15 És possible evitar les recidives en ortodòncia? 
Emma Vila - Doctora en Odontologia per la UB. Especialista en Ortodòncia i Post grau en Medicina 
Bucal. Ortodontista d’Especialitats pediàtriques de l’Hospital Sant Jaume (Manlleu, Barcelona)

18.15 a 18.45 Protocol d’exploració inicial interdisciplinària de la disfunció crànio mandibular
Pablo Echarri - Ortodontista. Pràctica exclusiva (Barcelona). 
Francisco Fernández Martín - Fisioterapeuta. Centro Tarsus (Badalona). 
Joan Pau Marcó - Ortodontista. Pràctica exclusiva (Barcelona)

18.45 a 19.15 Taula rodona. Coordina: Diana Grandi

19.15 Lliurament del premi al millor pòster i cloenda de les jornades.

Programa

recinte Gran via de Fira Barcelona
Passeig Juan Carles I, 64, Palau 1 – Entrada Sud - 08908 L’hospitalet de Llobregat, Barcelona 

Casos Clínics Interdisciplinaris
12 d’abril de 2013 / Fira de Barcelona

Fòrum Dental Internacional
7es Jornades de Logopèdia i Odontologia
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Casos Clínics Interdisciplinaris
12 d’abril de 2013 / Fira de Barcelona

Fòrum Dental Internacional
7es Jornades de Logopèdia i Odontologia

els professionals que presentin pòsters a les 
7es Jornades de Logopèdia i odontologia 
organitzades pel Col·legi de Logopedes de 
Catalunya, cal que s’ajustin a les instruccions 
que es detallen a continuació: Hauran d’enviar 
un resum del pòster en format word o PDF al Comitè 
Científic (info@clc.cat) perquè aquest faci una 
valoració inicial i doni la corresponent notificació 
d’acceptació. 

el resum ha de portar: 
1. Títol: en majúscules i negreta (quinze paraules 
com a màxim). 
2. Autors: inicial del nom i primer cognom i el nom 
de cada autor separat per una coma. No cal indicar 
els càrrecs. Subratllar el primer autor. 
3. Centre: nom del centre i el servei on treballen els 
autors. Fer-hi constar la població. 
4. Contingut: introducció, desenvolupament, 
conclusions i bibliografia.
En un full a part han de constar (per a ús intern) 
les dades del primer autor: Nom i Cognoms, 
Adreça, Població, Codi Postal, Telèfon, Fax i Adreça 
electrònica.

el Comitè Científic farà la valoració dels 
resums dels pòsters i amb suficient antelació 
comunicarà al primer autor si el seu treball 
ha estat acceptat. en cas afirmatiu, el pòster 

normes per a la presentació de pòsters
serà confeccionat d’acord a les següents 
indicacions:
• A la part superior esquerra: Títol; Autor/s; Centre 

i Població.
• Contingut: introducció; desenvolupament; 

discussió i/o Conclusions; Bibliografia. 
• Format: les dimensions del pòster hauran de ser 

de 90 cm d’amplada per 110 cm d’alçada, i es 
recomana utilitzar una lletra no inferior a mida 24.

• El material del pòster haurà de ser lleuger i 
susceptible de ser enganxat en els panells destinats a 
aquest fi en l’àrea assignada pels organitzadors.

• El mateix dia de les 7es Jornades l’autor ha de 
portar el pòster i el material necessari per a posar-
ho en el lloc adient.

oBServACionS
• Tots els treballs acceptats pel Comitè Científic 

podran aspirar al premi al millor pòster.
• No s’acceptarà cap pòster sense la inscripció prèvia i 

el corresponent pagament del primer autor signant.
• Termini màxim de presentació dels resums: 

11 de març de 2013.
• Els treballs no s’acceptaran si: 

1) Es reben després del 11 de març de 2013. 2) 
Són incomplets. 3) El primer signant no està inscrit 
i/o no ha efectuat el pagament corresponent. 4) 
L’objectiu de la presentació es considera comercial

• Premi per al millor pòster: 500 €

Tallers post Jornades
taller 1: Aparatologia ortodòntica i tractament logopèdic: com treballar de manera conjunta per aconseguir 
major efectivitat. A càrrec de: Dr. Joan Pau Marcó de Garriga.
taller 2: La rehabilitació funcional en casos quirúrgics: el que el logopeda ha de conèixer. 
A càrrec de: Dra. Esther Mandelbaum Gonçalves Bianchini
data: dissabte 13/04/2013 - Horari: Taller 1: de 9.30 a 11.30h Taller 2: de 11.45 a 13.45h Lloc: seu del CLC

Col·legiats exercents Col·legiats no exercents No col·legiats Estudiants (acreditació)

Preus d’inscripció 65€ 75€ 105€ 50€

inscripcions a: www.forum-dental.es
important: Per obtenir descomptes en la teva inscripció i que pugui aplicar-se la tarifa que et 
correspon, has de demanar al CLC el teu codi.

inscripció als Tallers trucant al CLC.
Taller 2h 40€ 50€ 60€

Amb entrada FdM 30€ 40€ 50€

Si t’apuntes al FdM i a 2 tallers, només en pagaràs un.

• El FDM Internacional es desenvoluparà en castellà i anglès, per tant, la llengua de 
les 7es Jornades de Logopèdia i Odontologia serà el castellà.

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat
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La asoCiaCión “Parkinson astorga” ConvoCa su  
X Concurso Literario de relato Breve Parkinson astorga 
2013 de acuerdo con las siguientes bases:
1- Podrán concurrir las personas mayores de 18 años, 
con un único relato por participante.
2.- Los trabajos, deberán ser redactados en castellano, 
inéditos  y sensibilizados con la realidad de la enfermedad, 
con las personas afectadas, sus familiares o sus cuidadores. 
3.- La extensión será de un mínimo de tres folios y un 
máximo de seis, por una sola cara, con letra del tamaño 
12 e interlineado sencillo.
4.- El plazo de admisión de los originales finaliza el día 1 
de abril.
5.- Los trabajos deben enviarse a:
Parkinson Astorga y Comarca . C/ Pío Gullón, 20- 4º 
24700  Astorga (León). 
Consultas e información: teléfono: 987 615 732. 
E-mail: parkinsonastorga@hotmail.com
Web: www.parkinsonastorgaycomarca.org
6.- Los trabajos se enviarán por cuadruplicado, firmados 
con seudónimo y con un título, acompañados de un 
sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el título del tra-
bajo y el seudónimo y en su interior, nombre y apellidos 
del autor, domicilio, lugar de residencia y teléfono. Se 
adjuntará un CD del relato.
7.- Se concederá un único premio de 800 euros, diploma y 
publicación en libro acompañado de los relatos finalistas. 
Será entregado en el acto de celebración del “Día Mundial 
del Parkinson” que tendrá lugar en el Auditorio del Con-
servatorio  “Ángel Barja” de Astorga el día 11 de Abril.
Los autores premiados se comprometen a recibir el pre-
mio en este acto público.
8.- Podrán concederse hasta dos accésit,  acompañándo-
se de diploma y publicación en libro. No tendrán dotaci-
ón económica alguna.
9.- Los ganadores serán informados por tel., fax o e-mail.

Astorga, a 1  de enero de 2013
organiza: EPA

6 de MArç 
Dia Europeu de la Logopèdia

Els estudis de Logopèdia de la Fundació Universitària del Bages (FUB) organitzen, en 
el marc dels actes commemoratius del dia Europeu de la Logopèdia (6 de març), la 
Jornada “Atenció compartida”. 

Es celebrarà el dissabte, 16 de març i s’adreça a logopedes i estudiants de logopèdia. 
En aquesta jornada es ressalta el treball conjunt del logopeda amb d’altres especialistes 
i es mostra a través d’algunes parelles professionals. 

La inscripció és gratuïta i obligatòria. 
Les places són limitades.

Per a més informació i inscripcions cal adreçar-se a:
http://efc.fub.edu/index.php?action=curs&name=atenci-compartida&id=2013LOGJOR_&lang=ca
 
Escola de Formació Contínua de la FUB 
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La seva consulta pròpia? 
A bufetmedic... i per molt poc! 

 

Benvolgut/da Dr./Dra., 

Volem presentar-li un nou espai de salut de la 
ciutat de Girona. El nostre centre permet als 
metges i professionals de la salut, disposar 
de la seva pròpia consulta privada, en un 
centre mèdic autoritzat i homologat, durant 
les hores a la setmana que la necessitin sense 
necessitat de realitzar cap inversió, amb la 
comoditat de tenir-la sempre apunt, amb un cost 
realment econòmic, generant-se a més a més 
sinèrgies i col·laboracions entre els especialistes 
del mateix centre. 

Ara amb bufetmedic un metge pot iniciar la seva 
consulta privada des de només 48 euros al mes i 
sense realitzar cap inversió inicial! 

 L’estalvi econòmic que representa 
 La modernitat de les nostres instal·lacions 
 A 35 minuts de Barcelona amb l'AVE! 
 Si pot reduir despeses, per què seguir pagant més? 
 Les sinèrgies que es generen entre els professionals del centre 
 La comoditat de poder despreocupar-se del manteniment i personal d’una 

consulta pròpia… 

Són arguments irresistibles a l’hora de prendre una decisió! 

Visiti les nostres instal·lacions sense cap compromís: 

Contacti amb bufetmedic al 609 889 588 
info@bufetmedic.com | www.bufetmedic.com | 972 204 444 

Adreça: C. Migdia, 130-132 17003 - Girona 

Centre Mèdic Autoritzat Nº E-17915897 | Bufetmedic S.L. © 2013 
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Registre de Centres i Consultes Logopèdiques
Benvolguts col·legiats,
Com hem anat informant en Fulls anteriors i especialment a la Revista 23, heu de saber que les consultes i centres de 
logopèdia han de fer el tràmit d’autorització, com a consulta sanitària, al Dept. de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
En aquesta ocasió us transmetem la proposta que ens ha fet arribar la empresa “Garbí Enginyers”, que pot ser del vostre 
interès per facilitar-vos l’esmentada tramitació. 
A més a més, recordeu que teniu a la vostra disposició al web del CLC (www.clc.cat) els models següents: 
• “Instància de sol·licitud d’autorització de Consulta Sanitària Logopèdica”
• “Declaració d’exempció de disposició de fulles de reclamació/denúncia”
• “Ítems que ha de contemplar la Història Clínica”

Restem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte.
Cordialment, Direcció Tècnica

 
                     SERVEIS INTEGRALS  
              D’ENGINYERIA 

C/ Jaume Casas i Pallerol nº7, local.   
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Tel: 93 188 19 58     Fax: 93 188 19 60
e-garbi@e-garbi.com

 
 

- Pàgina 1/2 - 

PROPOSTA D'HONORARIS 

Proposta d'honoraris pels col·legiats del CLC (Col·legi de Logopedes de Catalunya),
corresponent a la realització del projecte tècnic  pel tràmit d’autorització com a consulta sanitària, 
davant del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

A) Projecte tècnic:

Assessorament tècnic i legal pel disseny i execució de l'expedient tècnic, per 
l'obtenció del registre de Centres i Consultes Logopèdiques. 

2 desplaçaments al local, un per la recopilació de dades, i l’altre posterior per a 
l’entrega del Projecte tècnic. 

Elaboració del projecte tècnic. Inclou la redacció de memòria tècnica, justificant el 
compliment de totes les normes vigents, i el plànol del local. El projecte tècnic 
s’entregarà sempre visat. 

Preparació de la instància de sol·licitud d’autorització de Consulta Sanitària, per a la 
seva entrega conjuntament amb el projecte tècnic elaborat, al Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, per part del titular.

IMPORT ..................................................... 530,00 €

NOTES

- La proposta es vàlida per qualsevol establiment que reuneixi les següents condicions: 
o Emplaçament a l'àrea metropolitana de Barcelona.  
o Locals amb superfície inferior a 100m2  i 2 terapeutes, com a màxim. 

- Per centres més grans, amb més terapeutes o emplaçats fora de l'àrea metropolitana de 
Barcelona, s'incrementarà la present proposta d'honoraris en funció de la particularitat 
de cada cas i del quilometratge extra a realitzar. 

- Per altres tràmits com la legalització de l’activitat davant de l’Ajuntament, sempre que 
no es disposi de la mateixa, sigui en la modalitat de comunicació prèvia o llicència, es 
podran sol·licitar pressupostos personalitzats. Cal destacar que aquest tràmit es 
preceptiu i totalment obligatori per l'obtenció del registre. 

- Restem a la disposició dels col·legiats per assessorar-los en qualsevol dubte que els 
pugui sorgir, sense cap tipus de compromís.
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              D’ENGINYERIA 
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08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
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“Pilates: eina pedagògica aplicada a 
la rehabilitació vocal” 
16 de febrer i 12 de maig. 
informació: Escola de Patologia del Llenguatge 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
epl@santpau.cat

Curs: Teràpia de Moviments Rítmics - 
TMR - i Integració de Reflexes Primitius
Descompte als logopedes col·legiats
Dates: nivell 1:   9-10 de febrer de 2013
nivell 2: 27-28 d’abril de 2013
nivell 3:   8-9 de juny de 2013
a càrrec: Eva María Rodríguez
informació: www.creixent.org

Curs: Disfàgia Orofaríngia Neurogènica
Descompte als col·legiats
organitza: Mª Teresa Carrión - MÁS FORMACIÓN
http://masformacion.es/index.php/formacion/logopediamenu

Curs: Intervenció de les funcions 
cognitives II 
Dates: 1 i 2 de març de 2013     
organitza:  Escola de Patologia del Llenguatge
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
inscripcions: rparramon@santpau.cat

XL Sesión Científica Aelfa 
Sábado 2 de marzo de 2013
“Evaluación e intervención logopédica en 
alumnado con trastorno específico del 
lenguaje (tel): educación infantil y primaria”
solicitar plaza a través de un e-mail a aELFa, aelfa@aelfa.org

Curs: Formació de TDAH i trastorns 
comòrbids
Del dia 9 de març al 29 de juny.
10% descompte als col·legiats.
informació: www.tdahvalles.org/formacio

Informació externa

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat
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Xerrades gratuïtes:
El diagnòstic en els tractaments del 
llenguatge
Esperança Urpí i Sílvia Boncompte, logopedes CDIAP 
Agalma (Barcelona).
L’inconscient està estructurat com un 
llenguatge
Guadalupe Sierra, membre de l’EPFCL-FOE de Barcelona.
informació y reserva: info@foedebarcelona.com
Muntaner, 440, pral. 1a A - Barcelona

Jornada de disfagia pediátrica
5 de abril de 2013 en Zaragoza
organiza: Colegio de Logopedas de Aragón
información: www.atenciontemprana.org

AELFA: Formació curs 2012-2013
Trastorns del desenvolupament des 
de la visió clínica i la educativa
- A l’entorn de la Discapacitat Intel·lectual Clínica: 
13 d’abril de 2013. M.C. Jané
Educació: A concretar. Fundació Talita.
Descompte per a col·legiats i per a socis d’AELFA
informació: www.aelfa.org/upfiles/files/A90217.pdf

I Jornada de dislèxia penedès
13 d’abril 2013 a Vilafranca del Penedès
organitza: Centre Trivium
informació: www.trivium.cat

2a. edició del Taller de Consciència 
Fonològica del Garraf
27 d’abril (dissabte) de 2013, de 9 a 18 h
organitza: UDITTA
informació: www.uditta.com


