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ELECCIONS 2011
Benvolguts col·legiats i col·legiades,
En el transcurs del procés electoral per proveir els càrrecs de Sotsdegà / Sotsdegana, Secretari /
Secretària, Comptador / Comptadora i les Vocalies de Benestar i Família, de Girona i Tarragona
del CLC que es va iniciar el 29 de juny de 2011, només s’ha presentat una única candidatura
conjunta per a cada un dels diferents càrrecs formada pels següents membres:
Sotsdegana
Secretària
Comptadora
Vocal de Benestar i Família
Vocal de Girona
Vocal de Tarragona

....
....
....
....
....
....

Diana Grandi de Trepat
M. Carmen Martín Gavín
Catherine Perelló Scherdel
Eduardo Ríos Sánchez
Anna Vila i Oliveras
Olga Rion Segarra

La Junta de Govern del CLC, reunida en sessió extraordinària el dia 14 de setembre de 2011,
després d’haver comprovat que tots els candidats presentats complien els requisits per concórrer a les eleccions fixats en els articles 54.2 i 58 dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de
Catalunya publicats en el DOGC número 5460 de 8 de setembre de 2009, ha acordat proclamar
l’única candidatura presentada i publicar aquesta candidatura en el taulell d’anuncis del CLC, i
ha acordat notificar aquest acord als candidats proclamats i comunicar-ho a tots els col·legiats
d’acord amb el que disposa l’article 58.3 dels Estatuts.
En aquest sentit, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 dels Estatuts, com que no hi ha
hagut cap candidat exclòs, i només hi ha hagut una única candidatura proclamada, els membres
d’aquesta candidatura han quedat automàticament elegits per ocupar els esmentats càrrecs durant
un període de quatre anys. Per tant, el dia 5 d’octubre de 2011 no es van celebrar eleccions.
La composició de la nova Junta de Govern del CLC queda integrada per:
Degana ...
Sotsdegana ...
Secretària ...
Comptadora ...
Tresorera ...
Vocal d’Educació ...
Vocal de Salut ...
Vocal de Benestar i Família ...
Vocal de Barcelona ...
Vocal de Girona ...
Vocal de Lleida ...
Vocal de Tarragona ...

Anna Civit i Canals
Diana Grandi de Trepat
M. Carmen Martín Gavín
Catherine Perelló Scherdel
Victòria González Sánchez
M. Del Mar Arriaga González
M. Carme López García
Eduardo Ríos Sánchez
Ingrid Fontanals Muñoz
Anna Vila i Oliveras
Noemí Rodríguez Mitjavila
Olga Rion Segarra

Com fins ara, comptem amb tots vosaltres per portar endavant el nostre Col·legi
i per continuar avançant i millorant la nostra feina, en benefici de tots: usuaris i professionals.
Moltes gràcies pel vostre suport!
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Vocalia de Tarragona
La vocalia de Tarragona us convida a:
Presentació d’Aspercamp: Associació Asperger del Camp de Tarragona, el proper 12 de
novembre a les 12 h. Ens explicaran les particularitats de la síndrome d’Asperger i les
activitats de l’associació.
Al Centre Cívic St. Pere i St. Pau, al barri de St. Pere i St. Pau de Tarragona.
Confirmar l’assistència a info@clc.cat
Us hi esperem!

Vocalia
de Girona
Ja s’acaba l’estiu i tos plegats ens tornem a posar les piles…

Des de la Vocalia de Girona volem fer una trobada més informal i per això estem
organitzant un sopar de logopedes!. El sopar serà a Girona el dia 14 d’octubre. Més
endavant us informarem de l’hora i del lloc on el farem.
Tothom hi està convidat!!!!
Cal que confirmeu la vostra assistència, per així poder encarregar-ho. Teniu temps
fins el dia 10 d’octubre per apuntar-vos. Podeu informar-ho al CLC o directament a la
vocal de Girona (606599691).
Gràcies per endavant i fins aviat!!

Anna Vila (Vocal de Girona)

Campanya de Vacunació antigripal estacional 2011
La Subdirecció General de Promoció de la Salut (Dept. de Salut, Generalitat de Catalunya) ens va
enviar la “Guia per a la campanya de vacunació antigripal estacional 2011”.
La finalitat de la campanya és contribuir a aconseguir els objectius de salut fixats al Pla de Salut de
Catalunya, de reduir la mortalitat per grip, la malaltia infecciosa aguda de l’aparell respiratori i la
pneumònia entre la població de risc i de 60 anys i més. El període de vacunació recomanat és entre
l’1 d’octubre i el 30 de novembre.
Un repte del Programa de Vacunacions és aconseguir augmentar la cobertura entre els treballadors
sanitaris. Per a més informació podeu consultar:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacunes/index.html

Presentació dels protocols d’avaluació per patologies
Al gener d’enguany vam començar amb la roda de presentació dels Protocols d’Avaluació per patologies logopèdiques. Ja hem vist el treball de tres grups i a partir d’aquestes presentacions als col·legiats,
els autors van poder prendre nota d’alguns suggeriments per millorar, encara més, la seva feina.
Ara continuarem amb les presentacions d’altres grups que ja tenen enllestida la seva feina. Com
sabeu, la presentació dels protocols als col·legiats és un pas previ a l’edició dels mateixos, per això
és molt important que vinguis a la propera trobada.
El dissabte 17 de desembre de 2011 a les 10 h, a la seu del Col·legi, les nostres companyes Cristina Casas, Victòria González, Esther López Almunia i M. Carme Martín, ens presentaran la seva feina:

Protocol d’avaluació de lectoescriptura - dislèxia
No t’ho perdis! La teva presència és important! T’hi esperem!
Necessitem la teva valuosa opinió!
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OR - IEC
L’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC) gestiona el portal web MERIDIÀ
(Mesurament de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació), un servei d‘informació especialitzada per analitzar, planificar, coordinar i difondre les activitats d’R+D+I dins el sistema de ciència i
tecnologia dels territoris de llengua i cultura catalanes.
Des de principis de l’any 2010, l’OR-IEC també disposa d’un bloc, els objectius del qual són comentar
la informació disponible al portal web, difondre les novetats més destacades de les diferents àrees
(convocatòries, congressos, informes, etc.) i establir un canal de comunicació amb la comunitat
científica. La subscripció al canal RSS del bloc permet conèixer la informació actualitzada de forma
ràpida i eficient. Algunes de les novetats més destacades del bloc són:
• Bons resultats de Catalunya i del País Valencià a la convocatòria ERC Starting Grants 2011
• Amb quins països col·laboren els científics de Catalunya?
• Els articles científics catalans han augmentat un 119,7% en el darrer decenni
• 62 revistes científiques dels Països Catalans a la base de dades Web of Science
• La FECYT finança enguany 81 projectes de divulgació científica dels territoris de llengua i cultura catalanes
• Beques i ajuts per a la formació de personal investigador (1997-2009)

Si voleu ampliar la informació o desitgeu rebre el butlletí electrònic del bloc amb les darreres novetats, envieu un correu.
Observatori de la Recerca (OR-IEC) • Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 - 08001 Barcelona
Tel. +34 932 701 620
Fax +34 932 701 180
A/e. or@iec.cat
http://meridia.iec.cat
http://blocs.iec.cat/observatori

Convocatòria:
Premi de Novel·la Curta
Tens ganes d’escriure una novel·la en Lectura Fàcil? En tens alguna guardada al calaix de l’escriptori? T’agradaria veure-la publicada? Doncs estàs d’enhorabona. L’Associació Lectura Fàcil convoca el Premi de
Novel·la Curta de Lectura Fàcil.

El premi consisteix en una dotació econòmica de 500 euros i la publicació de l’obra. La data límit d’entrega és el
7 de novembre. El guanyador es donarà a conèixer durant l’entrega de Premis de Bones Pràctiques en Lectura Fàcil,
el desembre de 2011. Les obres s’han d’enviar a la seu de l’ALF (Ribera, 8 Pral. 08003-Barcelona).
La convocatòria del Premi compta amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Escola
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, i el suport de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) de la Generalitat
de Catalunya.
Adjuntem el tríptic amb les bases del Premi i un resum de les principals pautes per escriure textos narratius en Lectura Fàcil. El web de l’ALF www.lecturafacil.net també hi trobareu aquests documents.
Per a més informació: Associació Lectura Fàcil • Ribera, 8 pral. 08003 Barcelona • Tel. 93 310 76 94
Segueix-nos a:
Web: www.lecturafacil.net
Bloc: www.bloglecturafacil.blogspot.com
Facebook: www.facebook.com/lf.lecturafacil
Youtube: www.youtube.com/user/videoslecturafacil
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2011

Agenda
de Formació Continuada del clc
octubre
Curs: Diagnòstic i rehabilitació de la disfàgia orofaríngia i de la disàrtria
A càrrec de: Ester Vallès García
Dates: 21, 22 i 23 d’octubre de 2011
Horari: dies 21 i 22 de 10 a 14 i de 15 a 19 h, dia 23 de 10 a 14 h
Durada: 20 hores Lloc: CLC

novembre
Curs: Detecció, diagnòstic i tractament de les disfuncions orofacials
Nivell 1 (15a edició)
A càrrec de: Diana Grandi i Yvette Ventosa.
Dates: 5, 19 i 26 de novembre de 2011
Horari: de 10 a 14 i de 15 a 18 h
Durada: 21 hores Lloc: CLC
Reserveu-vos les dates!

Nous col·legiats del 14 de juny al 30 de setembre de 2011
Aldea Bosch, Maragda - Teià
Alonso Montón, Sara - Barcelona
Alonso Romero, Silvia - Badalona
Álvarez Echegoyen, M. Núria - El Bruc
Aramburu Unanue, Alaitz - Irún
Barguñó Vidal, Clara - Barcelona
Bayés Espinet, Gemma - Arbúcies
Brunet Borrell, Marina - Tarragona
Cabanillas Farré, Antonio - Mollerussa
Camarero Pallí, Maria - Barcelona
Cano Piedad, Sara - Sant Cugat del Vallés
Caubet Chacón, Noemí - Barcelona
Colomer Roig, Carla - Barcelona
Comas González, Judit - Calella
Corrales Montero, Marina - Premià de Mar
Covas Estruga, Mercè - Barcelona
De Quadras Puig, Magalí - Barcelona

Del Río Escribano, Lidia - La Garriga
Espinosa Cebrián, Marta - Barcelona
Fernandes de Gonçalves, David José - Barcelona
Fernández Fernández, Jordi - Barcelona
Ferrer Guilamany, Mª Assum Pta - Barcelona
Fisa Gol, Maria - Corbera de Llobregat
Fontclara Serrallonga, Marta - Llinars del Vallès
Fuertes Alsinet, Marta - Sabadell
Fuster Crespo, Marina - Barcelona
García Peguero, Eva - Barcelona
Gassó Boladeras, Judit - Santa Coloma
Gómez de la Rosa, Ana - Sabadell
Guirao Burgos, Gemma - Sta. Perpètua de la Mog.
Hijazo Cutillas, Júlia - Badalona
Isart Rodríguez, Estel·la - Granollers
López Ledesma, Elena - Barcelona
Marin Gómez, Lorena - Martorell

Martínez Arnó, Eva - Torredembarra
Montoliu Vilaseca, Sílvia - Igualada
Pece Mangana, Sandra - Mollet del Vallès
Puigvert Bartrina, Olga - Sant Pere de Torelló
Sánchez Serrano, Encarnación - L’H de Llobregat
Sandovares, Marianela - Sentmenat
Tarifa Rodríguez, Aida - Esplugues de Llobregat
Tristany Sans, Judit - Barcelona
Velasco Álvarez, Marta - L’hospitalet de Llobregat
Villanueva Tejero, Anna - Barcelona

Benvinguts al CLC!
Us informem que el llistat sencer
(col·legiats exercents, col·legiats no
exercents i baixes col·legials) està publicat
al nostre web: www.clc.cat

horari del CLC
de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a19 h
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Nota aviso de Convalidaciones a Grado en Logopedia
Universidad Pontificia de Salamanca
La Universidad Pontificia de Salamanca en base al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el *Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos,
Establece realizar el estudio para la convalidación de: títulos oficiales + títulos propios (Máster

Logopedia UPSA, Curso de Especialista en Logopedia UPSA) + Experiencia profesional por
el del GRADO EN LOGOPEDIA

Aquellos profesionales que no se encuentren en posesión de un título de Máster o especialista (u otros) en
Logopedia por la Universidad Pontificia de Salamanca podrán solicitar su estudio de convalidación
** Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos 2. … Asimismo, podrán
ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias
conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la LOU. La experiencia laboral y profesional
acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial,
siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. En todo caso no podrán ser objeto
de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.3. El número de créditos que sean objeto
de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior,
en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. (36 ECTS) El reconocimiento de estos
créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

conctacto: Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con Logopedia UPSA
Tel 923 277100, ext 7640 - Logopedia@upsa.es
Logopedia, Universidad Pontificia de Salamanca c/ Compañía 5, 37002 Salamanca

Premi Bones Pràctiques
de dinamització lectora amb Lectura Fàcil

Entrega de lots de llibres LF com a reconeixement d’iniciatives d’èxit en el
foment de la lectura amb materials de Lectura Fàcil
Des de l’Associació Lectura Fàcil volem premiar iniciatives de diferents àmbits que utilitzin materials de
Lectura Fàcil (LF) per promoure la lectura, la inclusió social i la democràcia informativa, valors amb els quals
s’identifica el projecte Lectura Fàcil.
Si sou una entitat, un centre educatiu, una biblioteca, etc. i treballeu amb materials LF, expliqueu-nos
el vostre projecte. L’ALF valorarà aquelles iniciatives i entitats que s’han mostrat actives en el foment de la
lectura i la dinamització lectora, i les premiarà amb un lot de llibres LF.
Els lots de llibres s’entregaran durant un acte el mes de desembre, on també es donarà a conèixer el
guanyador del Premi de Novel·la Curta de Lectura Fàcil. Les iniciatives guanyadores i d’altres que tinguin
especial interès, es publicaran a la secció Bones Pràctiques del web de l’ALF.

Què es considera una Bona Pràctica de Lectura Fàcil?

Una Bona Pràctica és un exemple de l’ús que se’n pot fer dels materials de Lectura Fàcil. És a dir, qualsevol
iniciativa d’èxit que promogui la lectura, el coneixement o la inclusió social a través dels llibres i materials
de Lectura Fàcil (clubs LF, blocs, accions de foment de la lectura en entitats, escoles o biblioteques, etc.)
Podeu consultar alguns exemples a la secció Bones Pràctiques del web de l’ALF www.lecturafacil.net

Com hi podeu participar?

Heu de d’enviar-nos la següent informació: • Un resum explicatiu de la iniciativa, l’ús que se n’ha fet i els
resultats obtinguts • Material gràfic (fitxes, pàgina web, vídeos, fotos,...) que mostrin el desenvolupament
de la iniciativa • Dades de contacte del centre

Què es valorarà?

Es valorarà positivament: • L’ impacte en el foment de l’hàbit lector • La continuïtat en el temps • La
originalitat, les accions pioneres i innovadores en el seu àmbit social.
On s’ha d’enviar? Associació Lectura Fàcil lecturafacil@cobdc.org
Termini d’entrega 14 de novembre
Premi Un lot de 30 llibres a escollir del catàleg de Lectura Fàcil.
Per a més informació, Associació Lectura Fàcil
www.lecturafacil.net • lecturafacil@cobdc.org • Tel. 93 319 76 94 • Ribera, 8 Pral. 08003 Barcelona
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El gobierno vasco publica el innovador libro:
La atención gerontológica centrada en la persona
Autora: Teresa Martínez Rodríguez
Una guía para responsables institucionales, empresarios del sector, movimiento asociativo y profesionales
de centros y servicios de atención a personas mayores
En esta guía se exponen cinco asuntos importantes para el desarrollo de este modelo en los centros y
servicios de atención a personas mayores: a) la atención personalizada desde la promoción de la autodeterminación y la independencia, b) lo íntimo, lo privado y la confidencialidad; c) lo propio, lo cotidiano,
lo significativo; d) las familias y e) lo organizativo y los profesionales. Para cada uno de estos asuntos se
presentan, tanto las ideas y valores clave, como las estrategias de intervención e instrumentos para llevarlas
a la práctica. Asimismo, se abordan los riesgos principales derivados de la rutina del día a día, que pueden
conducir a distanciamientos del modelo.
Cabe destacar el carácter pedagógico y aplicado de este documento. Una novedosa y útil herramienta
que permitirá a los profesionales, gestores y responsables del sector sociosanitario (residencias, centros
de día, servicios de apoyo en el domicilio), avanzar en la aplicación de un modelo de atención centrado
en las personas en los contextos cotidianos de intervención.
Disponible en: www.euskadi.net/publicaciones

Autorització
de consultes logopèdiques
Arrel de la petició d’alguns col·legiats per informar a les Entitats d’Assegurança Lliure (Mútues)
que el Departament de Salut encara no ha obert el procediment d’autorització de les consultes
logopèdiques, us reproduïm la informació que podeu donar en cas que us ho demanin:

En relació a les normes d’autorització d’obertura i funcionament de consultes sanitàries, segons indicacions
de la Secretaria del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (Departament de Benestar Social i Família), el nivell d’accessibilitat exigible per a usos públics ve determinat per la taula 2.1 de l’Annex 2 “Normes d’accessibilitat
a l’edificació” del Decret 135/95”. Aquesta taula, en l’apartat d’Usos de l’Edificació corresponent a Ús
Sanitari, fa un esment específic a Hospitals i Clíniques a l’hora del compliment de la normativa, entenent
com a tals aquells centres sanitaris on es dóna assistència a pacients en règim d’internament, però no
parla de les consultes mèdiques de professionals de qualsevulla especialització, entre elles la de logopèdia.
Aquestes consultes tampoc es poden considerar Centres d’Atenció Primària, que és un concepte diferent
(implica la prestació de serveis que abasten diferents especialitzacions).
Per aquest motiu, el Consell va considerar que les consultes sanitàries eren equiparables a un comerç en
el qual la transacció econòmica es fa a compte d’un servei en lloc de a compte d’un bé. Segons l’Annex 2
del Codi d’accessibilitat, els comerços han de complir la normativa d’accessibilitat per a superfícies iguals
o superiors a 100 m2. Per tant, les normes que s’han de tenir en compte per sol·licitar l’autorització de
funcionament d’una consulta sanitària són les següents:
a) Si la superfície construïda total del local és inferior a 100 m2 no li és d’aplicació el Decret 135/95 de
24 de març.
b) Si la superfície construïda total del local és igual o superior a 100 m2 i igual o inferior a 500 m2, es
requereix itinerari practicable i disposar de cambra higiènica adaptada.
c) Si la superfície construïda total del local és superior a 500 m2, es requereix itinerari adaptat i disposar
dels elements de l’edificació adaptats que s’indiquen a la taula 2.1.
De tota manera, a data d’avui encara no s’ha posat en marxa el procediment de sol·licitud d’autorització d’obertura i funcionament per a les consultes logopèdiques, procediment que s’està
definint de manera conjunta entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de
Logopedes de Catalunya (CLC).

“Revista de investigación en Logopedia” pretende contribuir al desarrollo de nuestra
ciencia publicando trabajos de calidad sobre cualquiera de las áreas que incumben
a la Logopedia.
La revista es electrónica y gratuita. • http://revistalogopedia.uclm.es
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Informació externa
Curs: Licensed Practitioner of nlp

19 d’octubre 2011
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
informació: info@gironacoaching.com
www.gironacoaching.com

XIII Jornada de l’ACAP, 20 Anys
d’Associació Multidisciplinària
22 d’octubre 2011
Sala d’actes de la Fpcee i Blanquerna
informació: tel. i fax 93 498 71 28
acap@acap.cat • www.acapcat.com

Curs: Avaluació i intervenció en
els trastorns d’adquisició i
desenvolupament de la llengua escrita
Octubre 2011 a gener 2012
Organitza: Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. c/ Císter, 34
Per a més informació: http:/fcfpcee.blanquerna.url.edu
Tel. 932533000

Màster en recerca i intervenció en
patologia del llenguatge
Organitza: Facultat de Psicologia de la UAB
Informació: www.uab.cat/psicologia
nuria.silvestre@uab.cat

Curso de especialización de
rehabilitación interdisciplinar en
trastornos neurológicos

V Edición 2011-2013 - Informació: www.astrane.com

Encuentro Nacional sobre
Diagnóstico Precoz de la Sordera
Infantil: de la detección a la inclusión
20 y 21 de octubre, Madrid
Organiza: FIAPAS Información: 91 576 51 49
www.fiapas.es

Curs: Intervención logopédica en los
trastornos afásicos
22 de octubre, Valencia Información: COLCV
Tel.: 96 3692697

IX Jornades Coordinadora de Centres
de Profunds de Catalunya

disseny santi duran

27 d’octubre, Hotel Campus de la Universitat
Autònoma de Bellaterra
Informació: coordinadora@coordinadoraprofunds.org
www.coordinadoraprofunds.org

III Jornades PrisMa: Les dificultats
de la lectoescriptura. Intervenció i
acompanyament.
11 i 12 de novembre, Girona
Inscripció: 10% de descompte als col·legiats
Informació: www.prisma.cat/jornades

Simposio del ronquido y apnea
del sueño

12 de novembre, Barcelona
Organitza: Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia
Quota especial per a logopedes: 60€
www.scoe.cat
Tel. 93 2032805 – 93 2032839

Jornada monogràfica: La intervenció
audioprotètica i logopèdica en
persones adultes amb sordesa.
La presbiacúsia.

Destinataris: Logopedes, psicòlegs i audioprotetistes
Durada: 8h
Dies: 18 i 19 de novembre de 2011
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de
l’Esport Blanquerna-URL
Per a més informació: http:/fcfpcee.blanquerna.url.edu
Tel. 932533000

Màster en atenció precoç i família
Màster en intervenció logopèdica en
entorns escolars
Postgrau en teràpia psicomotriu

Organitza: Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL
Per a més informació: http:/fcfpcee.blanquerna.url.edu
Tel. 932533000

Viii Congreso internacional de la
asociación de logopedas de españa
(A.L.E.)

“Nuevos desafíos y nuevas competencias
en Logopedia”
Dies: 24, 25 y 26 de noviembre de 2011, Valencia
Información: http://ale-logopedas.org/congreso2011/

Congrés afín
La tríada en l’adopció i l’acolliment:
el lloc de la família biològica
Barcelona, 25 i 26 de novembre
Informació: www.afin.org.es
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