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Dimecres 3 i dissabte 6 d’octubre vam tenir Jornades de Portes 
Obertes per als col·legiats que van voler venir a conèixer la nova seu, 
la vostra casa, la de tots els logopedes de Catalunya.

El mateix dia 3 a les 17 h es va fer l’acte d’inauguració amb les 
autoritats: representants de l’administració, d’entitats, d’universitats, 
d’altres col·legis professionals i també amb la presència de 
col·legiats d’honor del CLC i de nombrosos logopedes col·legiats que 
formen part de les comissions de treball.

En representació de l’administració vam comptar amb la participació de:
• Sr. Carles Agustí, Comissionat de participació ciutadana i 

associacionisme, qui va venir en representació de l’alcalde, Excm. 
Sr. Xavier Trias.

• Sr. Josep Davins, Subdirector general de Serveis Sanitaris del Dept. 
de Salut, en representació del conseller de Salut, l’Hble. Sr. Boi Ruiz.

• Sra. Alba Espot, Directora General d’Educació Infantil i Primària, en 
representació de la consellera d’Educació, l’Hble. Sra. Irene Rigau.

Va ser un acte formal i a la vegada entranyable, perquè la Junta de 
Govern del CLC vam decidir atorgar el pin d’or, com a col·legiada 
d’honor, a la nostra degana Sra. Anna Civit i Canals, qui també 
presideix el Consejo General de Colegios de Logopedas. Per això, 
durant els parlaments, i, amb la complicitat dels representants de 
l’administració als quals havíem informat de la nostra intenció, 
vam fer l’homenatge a l’Anna, amb un power point amb diverses 
imatges de la seva història al CLC durant tots aquests anys i amb el 
lliurament del pin d’or.

Després dels parlaments, que van ser tancats per la Sra. Alba 
Espot, vam gaudir de la veu de l’Àngels López, col·legiada i cantant 
d’òpera, acompanyada al piano pel Bruno Anguera. Durant una 
estona, que ens va semblar massa curta, ens van delectar amb 
la seva interpretació. Va ser un final perfecte per donar pas al 
descobriment de la placa, a càrrec de la degana, i posteriorment 
a la copa de cava, a la visita de la nova seu i a la trobada amb els 
companys.

A la propera Revista sortirà la informació completa sobre aquest acte 
d’inauguració.
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Registre de Centres i Consultes Logopèdiques
Com hem anat informant, 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. 

A la Revista 23 que heu rebut aquests dies hi ha un article on s’explica tot el procediment. Per a facilitar-
vos la tasca hem establert un conveni de col·laboració amb l’empresa EngCert SCP, que ens ofereix un 
preu molt competitiu:

• Per a projectes tècnics de petita envergadura (locals fins a 70m2) ofereixen un paquet bàsic per 
550€, IVA inclòs, que inclou:
1. Redacció de memòria tècnica justificativa de compliment de la normativa vigent.
2. Elaboració dels plànols del centre.

• Per a centres més grans o projectes personalitzats recomanen que es consulti, ja que, de manera 
totalment gratuïta podran donar assessorament i orientació sobre el que cal fer.

EngCert SCP - www.engcert.com - enginyeria@engcert.com
627083483 / 656550477

A més a més, recordeu que per facilitar-vos la tramitació al Dept. de Salut, 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”

Properament rebreu la NOVA dATA dE prESENTAció del
“Protocol d’avaluació logopèdica d’alteracions i dèficits auditius”
a càrrec de les seves autores, Graciela Oliva i Carolina Ropelato

Com us vam informar oportunament, per raons organitzatives relacionades 
amb el canvi de seu ens hem vist obligats a posposar aquesta presentació, 
que inicialment estava programada pel dissabte 29/09.

protocols d’Avaluació 
Logopèdica per 
patologies

Com sabeu, des de fa molt temps hi ha un grup important de col·legiats que estan treballant en 
l’elaboració dels Protocols d’Avaluació per a cada patologia logopèdica.

Hem assistit a diferents presentacions (Disfuncions  Orofacials, TEL, Disfàgia, Lectoescriptura, Veu). 
Estem engegant la fase d’edició dels protocols enllestits, properament ja tindrem alguns a disposició 
de manera totalment gratuïta per als col·legiats. Però hi ha dos grups que per diverses raons no 
han pogut continuar amb la seva feina, encara que tenien la voluntat de fer-ho: anàrtria-disàrtria, 
i dislàlies-disglòssies. 

Per això, necessitem logopedes entusiastes amb ganes de treballar per al col·lectiu i poder reprendre 
el treball. Si teniu experiència en l’atenció d’aquestes patologies us animem a oferir-vos, enviant un 
correu electrònic a info@clc.cat, assumpte: protocols d’Avaluació.

Entre tots podem fer l’esforç per fer realitat el projecte inicial: tenir protocols d’avaluació per a cada 
patologia logopèdica. 

El Col·legi compta amb tu!

necessitem la vostra 
col·laboració!



Abian Moñux, Isabel - Caldes de Montbui
Anguera Costa, Núria - Barcelona
Àvila Margarit, Laura - Molins de Rei
Barth, Diana Carolin - Barcelona
Bayona Maurell, Míriam - Sant Pere de Ribas
Bellart Castellví, M. Alba - Tàrrega
Bengoechea Lozano, Sandra - Franqueses del Vallès
Bujaldón Gramunt, Laia - Vilafranca del Penedès
Cabral Torrado, Joana - Barcelona
Caparrós Castillo, Anna - Breda
Cervera Santana, Yaiza - Badalona
Chaves Alberca, Cristina - L’Hospitalet de Llobregat
Dorotea Arts, Corien Elise - Sant Cugat del Vallès
Español Montero, Cristina - Begues
Feliu Ferré, Cristina - Olot
Fernández Martínez, Ester - Barcelona

Fina Chico, Natàlia - Sabadell
Garcia Rodriguez, Marta - Cabrils
Goasguen, Claire Lise - Barcelona
González, Izaskum Fátima - Sant Boi de Llobregat
Guevara Hernández, Cristina - Barcelona
José Payés, Lisette - Sabadell
Jurado Obradors, Marta - Balsareny
López Mata, Laia - Rosselló
Maresma Casellas, Roser - Arenys de Mar
Martí Bruñol, Neus - Figueres
Martínez López, Ester - Barcelona
Martínez Picola, Cristina - Ribes de Fresser
Martos Vietz, Samantha - Vilajuïga
Mumbardó Adam, Cristina - Barcelona
Olivé Jou, Alba - Banyoles
Pérez Sanz, Mª Aranzazu - Mòra d’Ebre

Pomares Emeric, Gisela - Esparreguera
Portero Galindo, Anna - Esplugues de Llobregat
Pujolar Careta, Marta - Avinyó
Romero Cobos, Alba - Málaga
Salmoral Martínez, Silvia - Vilanova i la Geltrú
Sellarès Canals, Emma - Igualada
Solé Bergé, Anna - Bellcaire d’Urgell
Soriano Oliveras, Lourdes - Alella
Tatin, Orianne - Sant Cugat del Vallès
Viñals Serra, Laia - Eivissa

Benvinguts al CLC!
Us informem que el llistat sencer 

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

www.clc.cat

Nous col·legiats de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2012

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

Novembre 2012
Curs: Fre Lingual 2a edició
A càrrec de: Yvette Ventosa Data: 17 de novembre de 2012

Presentació del Protocol d’Avaluació d’Afàsia del CLC
A càrrec de: Pilar Fité, Mireia Fusté i Eulàlia Pell Dates: 24 de novembre de 2012 Horari: de 10 a 13 h 

Desembre 2012
Curs: Actualización en el abordaje logopédico del paciente laringectomizado
A càrrec de: M. Nieves Broquetas Dates: 1 i 15 de desembre de 2012 
Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h Durada: 16 hores

Gener i febrer 2013
Curs: Educació i rehabilitació de la veu en la parla i en el cant
A càrrec de: Eduardo Ríos i Jesús Arcas Dates: 18 i 19 de gener Durada: 12 hores

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 

Març, abril i maig 2013
I Jornada d’actualització professional del CLC
Data: a confirmar

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 – FDM Internacional
Ja rebràs més informació!

Agenda de Formació 
Continuada del ClC
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VOCALIA DE TARRAGONA 
La propera trobada de col·legiats de la província de Tarragona serà el dia 20 d’octubre de 
2012 a les 11.30 h al Centre Cívic St. Pere i St. Pau, al barri St. Pere i St. Pau de Tarragona: 
“Aprèn a relaxar-te amb Kundalini Ioga” a càrrec de Núria Gracia Lanceta. 
La Núria ens farà una classe de ioga gratuïta, cal portar roba còmoda, una màrfega i una 
vànova, però si no en teniu envieu un mail que ja us la intentarem proporcionar. 
Confirmeu l’assistència a info@clc.cat
 
Tenim la possibilitat de fer una visita a l’Escola d’Educació Especial Solc de Tarragona. 
Aquesta seria un divendres al matí per poder veure el funcionament de l’escola, 
necessitem saber si hi ha gent interessada per poder organitzar la visita. Envieu un 
correu a info@clc.cat

Benvolgut/da col·legiat/da,
A la pàgina web del CLC www.clc.cat, a la secció restringida per als col·legiats, 
trobareu el treball “En veu alta – Veu, aprenentatge i text” de la Neus Calaf i l’Ohad 
Nachmani, que han volgut compartir amb tots els logopedes col·legiats de manera 
totalment desinteressada el seu treball. 

Agraïm moltíssim als autors la seva generositat! Sens dubte serà una eina molt útil 
en la nostra feina.

requisits que han de complir les consultes logopèdiques:
Aclariments al full 64:
Com sabeu les consultes logopèdiques han de comptar amb una pica o renta¬mans a la sala de 
valoració o de tractament.

Des del CLC s’han fet diverses gestions per aconseguir millors preus. S’han establert acords amb les 
empreses: “Web Medical. Material Sanitario” i “Comercial Alfer”.

1) “Web Medical. Material Sanitario” (www.webmedical.es). Havíem acordat, tal com us vam 
informar en fulls anteriors, que els col·legiats del CLC es podien beneficiar d’un 7% de descompte 
sobre el preu de tarifa que surt a la plana web, del Rentamans autònom sense instal·lació. Ref. 
WB912H.  Per gaudir del descompte s’havia de fer la compra via www.webmedical.es posant al final 
de la comanda el codi H4NJO1RW, codi de promoció assignat per al nostre col·lectiu professional, 
però ens van informar que en aquests moments no tenen estoc del rentamans autònom. Ens ho 
notificaran quan tornin a tenir-ho disponible.

2) “Comercial Alfer” Web: (www.comercialalfer.com). Els col·legiats del CLC es poden beneficiar 
d’un preu especial per el Rentamans portàtil autònom 1 pedal sense instal·lació. Model 
061430. El preu fins el 31/12/12 és: 499,10 € - Dte. Especial 5%: -24,96€ - Import Net: 474€ (IVA 
legal vigent no inclòs). Per fer la comanda cal enviar un mail dient que sou col·legiats del CLC a:  
info@comercialalfer.com. Per a qualsevol consulta: administracion@comercialalfer.com Tel. 
983309862 (Srta. Silvia Franco).

• Rentamans autònom sense instal·lació. Ref. WB912H 
Webmedical

• Rentamans portàtil autònom. Model 061430 
Comercial Alfer
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Mesures d’higiene 
del material logopèdic
Sempre que sigui possible farem servir a la nostra consulta material d’un sol ús (gots i 
culleres de plàstic, guants i didals, depressors linguals, xeringues per disfàgia, etc.), però 
en alguns casos necessitem utilitzar un mateix material amb diferents pacients (material 
d’exploració audiològica, fonatòria, miofuncional, per ex. olives de timpanometria, peu 
de rei, obridor de boques per fer fotografies, etc.). En aquest cas és imprescindible asse-
gurar-nos la higiene del material utilitzat. No és necessari recordar també la importància 
de la higiene de les mans entre pacient i pacient i durant les intervencions.

Tot aquell material que té contacte amb la boca o d’altres mucoses del pacient, cal 
rentar-lo amb aigua i sabó i després esterilitzar-lo utilitzant una solució liquida idònia. 

Els materials que no tenen contacte amb les mucoses: EVO (estimulador vibratori 
orofacial), mirall per prova respiratòria, llanterna bucal, estetoscopi, etc., poden netejar-
se amb una solució alcohòlica o amb una tovalloleta d’higiene.

Alguns materials són d’ús individual: globus, canyes, raspalls dentals, interdentals i 
linguals, gomes d’ortodòncia, espantavelles, mirall intrabucal,  gomes tubulars, pantalla 
oral, botons amb fil dental, xeringa per succió, tubs de succió, etc. Després d’utilitzar-los 
cal netejar-los. Alguns d’ells es poder rentar amb aigua i sabó o posar-los en la solució  
liquida esmentada, i deixar-lo assecar en una superfície neta. També és convenient po-
sar-los després en una bossa de plàstic neta, tant si és necessari deixar-los a la consulta 
com en el cas que el pacient se’ls emporti a casa.

Per netejar superfícies que no tenen contacte amb les mucoses (taula, llitera, 
jocs i joguines, etc.), podem utilitzar una solució de qualsevol marca comercial per rentar 
superfícies i material.

Recordarem a la Sra. Carme Comerma Colet, logopeda i col·legiada d’honor 
del Col·legi de Logopedes de Catalunya, que morí el dia 8 d’agost de 2012 a 

l’edat de 89 anys, com una de les pioneres en el camp de la Logopèdia.

La “Carmina”, nom pel qual companys i amics la coneixíem, d’acord 
amb les directrius del Dr. Jordi Perelló Gilberga, es va iniciar en la pràctica 
d’aquella disciplina a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

En uns moments en els que la professió de logopeda era completament 
desconeguda en el nostre país, calia una forta convicció per acceptar el 

repte que suposava realitzar tota una nova tècnica.

La Carmina no dubtà en assumir-lo seguint les pautes terapèutiques que li 
encomanaren i, dia rere dia, amb zel i il·lusió, es guanyà el prestigi merescut 

de promoure una carrera que tants logopedes, actualment, exercim.

Gràcies Carmina, pel caire que has donat a la teva vida i pel teu exemple 
fins que ens has deixat.

Carme Bruno. col. 08-0025
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Benvolgut/da col·legiat/da,
Us reproduïm una informació important que ens ha arribat 
de l’Associació TDAH Catalunya:

Us fem arribar una bona noticia respecte a l’atenció educativa dels infants afectats per TDAH, 
resultat de la feina que s’ha dut a terme des de la Federació Catalana que agrupa totes les 
associacions del territori Català, inclosa TDAH Catalunya.

Com sabeu, arran de la Compareixença al Parlament de Catalunya per part de la FCAFA-TDAH 
(Federació Catalana d’Associacions de TDAH),  l’any 2007, es va dictaminar una Resolució, 
per la qual el Parlament instava al Govern de la Generalitat de Catalunya a prendre una sèrie 
de mesures en favor del TDAH. 

Una d’elles va ser la creació d’una mesa tècnica, de la qual n’havia de sortir, entre d’altres 
actuacions, la creació d’un protocol d’atenció Educativa als TDAH, encarregant tal escomesa 
al Departament d’Ensenyament, amb la col·laboració de la Federació.  

Des d’aleshores, la Federació no ha deixat de treballar i col·laborar amb la Conselleria, tant 
en l’anterior legislatura, com en l’actual, per bé que les possibilitats de tasca conjunta hagin 
estat més intenses i continuades en alguns períodes que en d’altres.

El motiu d’aquesta carta és fer-vos arribar el document oficial (veure’l a la pàg 7), emès amb 
data 31 juliol 2012 pel Departament d’Ensenyament, en el qual es presenten dos aspectes 
rellevants que ens afecten:  

• D’una banda es detallen les actuacions dutes a terme pel Departament el darrer curs. 
• De l’altra, s’expressa en ferm el compromís de donar forma al protocol d’atenció educa-
tiva als TDAH, sobre el qual portem tant de temps treballant, juntament amb la dinamització 
d’altres propostes formatives per als docents.

De cara al futur immediat, aquest document és una clara referència a la imminent i definitiva 
redacció del protocol d’atenció als infants amb TDAH. Anem avançant. La dinamització 
d’aquest compromís per part del Departament d’Ensenyament, suposa un avenç en les nos-
tres històriques reivindicacions. És un pas més cap a la normalització del TDAH, però encara 
ens queda molt camí per recórrer i en aquest compromís social continuem treballant des 
de la Federació Catalana i de les associacions que la conformen. És una bona notícia que 
reflecteix la importància de l’associacionisme i del treball en equip. Per això agraïm també 
el vostre suport. 

Continuarem informant al respecte.
Rebeu, entretant una salutació ben cordial.

TDAH Catalunya

Guia tècnica per a la campanya de vacunació 
antigripal estacional 2012
Recentment us hem enviat un correu electrònic amb l’esmentada Guia, que com cada any ens 
ha arribat de l’Agència de Salut Pública del Dept. de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Podeu obtenir més informació en:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacunes/index.html
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II Simposio Internacional en 
Neurorehabilitación 
18 y 19 de Octubre de 2012 
Organiza: Fundación del Instituto Valenciano de 
Neurorehabilitación (FIVAN)
Información: www.neurorehabilitationvalencia.es/

III Jornades d’altes capacitats 
intel·lectuals: intervencions educatives
20 d’octubre de 2012
Coorganitzades pels Grups de Treball de 
Superdotació i Altes Capacitats del Col·legi de 
Pedagogs de Catalunya i del Col·legi Oficial de 
Psicòlegs de Catalunya.
Més informació i inscripció, a: 
www.pedagogs.cat/reg.asp?id=1172&i=ca
Descompte membres Intercol·legial: 
90€ Públic general: 97€

Escola de patologia del llenguatge
Màster en Rehabilitació de la Veu
Màster en Logopèdia Infantil
Màster en Neurologopèdia
Diploma d’Especialització en Intervenció Cognitiva
Diploma d’Especialització en Teràpia Miofuncional
Informació: www.santpau.cat/epl

Fundació universitat de girona
Cursos d’especialització: Introducció 
a la llengua de signes catalana. Nivell 
d’introducció (nivell 1) 7a edició
Del 20 d’octubre de 2012 al 25 de maig de 2013
llengua de signes catalana. Nivell bà-
sic (nivell 2) 4a edició
Del 13 d’octubre de 2012 al 25 de maig de 2013
llengua de signes catalana. Nivell 
avançat (nivell 3) 2a edició
Del 13 d’octubre de 2012 al 25 de maig de 2013
Lloc: Centre Cívic del Ter. Can Sunyer, 46 (Girona)
Informació: info.fundacioif@udg.edu
www.fundacioudg.org Tel. 972210299

XXIv Jornades tècniques de l’institut 
Guttmann ReModelant el cervell 
– Rehabilitació neuropsicològica i 
estimulació cognitiva
Barcelona, 25 d’octubre 2012
Informació: http://forms.activacongresos.com/guttmann

I Jornada Interdisciplinària
Millorar les dificultats d’aprenentatge 
en el Segle XXI
Organitza: l’Associació Catalana d’optometria i teràpia 
visual (ACOTV) Data: 24 de novembre del 2012
Informació: http://www.acotv.org/ca/formacio:Cos/
agenda:actes

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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Curs: “Anquiloglosia: Efectos y reper-
cusiones en el desarrollo del niño”
Data: 24 de novembre 2012 Lloc: Aula de Pediatria – 
Hospital de Sant Joan de Déu Informació: 932 532 130
direcciodocencia@hsjdbcn.org

AElFA: Formació curs 2012-2013
Trastorns del desenvolupament des 
de la visió clínica i la educativa
- A l’entorn dels Trastorns Auditius:
Clínica: 20 d’octubre. Dra. A. Claveria.
Educació: 24 de novembre. C. Gomar, N. Sadurní i C. Palmés.
- A l’entorn dels Trastorns del desenvolupament 
del Llenguatge i la parla.
Clínica: 15 de desembre. M. Serra
Educació: 2 de març de 2013. V. Acosta
- A l’entorn de la discapacitat Motriu
Clínica: 12 de gener de 2013. M. Puyuelo 
Educació: 2 de febrer de 2013. C. Rosell
- 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

Aula de pedagogia: cicle pedagògic- 
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
- Taller sobre Modulació Pedagògica
Barcelona, 25 de setembre • Girona, 25 d’octubre
- Taller: Aprenent de la pròpia pràctica
Barcelona, 29 de setembre • Lleida, 10 de novembre
- Conferència: Què és la Psicoanàlisi?
Barcelona, 30 d’octubre • Tarragona, 6 de novembre
- Conferència: Intervenció Terapèutica en 
disfàgia orofaríngia
A càrrec de Marisa García, pedagoga i logopeda.
Barcelona, 13 de novembre
- Conferència: El professional com a eina útil
Girona, 8 de novembre • Barcelona, 11 de desembre
- Conferència: la mediació: àmbits, pre-
sent i futur
Girona, 15 de novembre
Per participar només cal inscriure’s i rebre la 
confirmació, és gratuït.
Informació: http://www.pedagogs.cat/reg 
asp?id=1226&i=ca&gd=9

2nd Congress European Society for 
Swallowing Disorders.
Uniting Europe against dysphagia
25-27 October 2012, Barcelona, World Trade Center
Recordeu que la inscripció pels col·legiats té un 10%
de descompte, i a més a més, els col·legiats que
vulguin associar-se tenen un 50% de reducció en la
matrícula.
Trobareu més informació a: www.essd2012.org

Postgrado en Intervención en Atención 
Temprana: Primera Infancia y Familia
Organitza: Universitat de Barcelona
Informació: http://il3.ub.edu/es/postgrado/postgrado-inter-
vencion-atencion-precoz-primera-infancia-familia.html


