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Benvolguts col·legiats, 

D’aquí a pocs dies començarà l’estiu i arribaran les vacances que 
tots esperem i necessitem! El temps passa de cop i a vegades massa 
ràpid... Aquesta és una sensació que, segurament, tots vosaltres 
heu experimentat: ens passa sovint observant els canvis que fan els 
nostres fills, els canvis que fem nosaltres mateixos, la societat en 
general...i en aquest sentit, hi ha canvis que ens agraden i d’altres que 
voldríem endarrerir...Però el temps passa per a tothom i per a totes 
les coses d’aquest món i això es positiu quan comporta creixement. El 
nostre Col·legi, després de 10 anys de funcionament, s’ha consolidat i 
continua creixent. Aquest és, d’una banda, un canvi molt positiu, però 
d’altra banda suposa més necessitats, més encàrrecs, més obligacions, 
més implicació, per continuar fent camí, un camí ascendent, el del 
dia a dia, que moltes vegades implica dos passos endavant i un altre 
endarrere, però sempre amb responsabilitat i molta empenta.
 
I perquè això dels passos endavant i endarrere? Voldríem que no fos 
així, però en moltes ocasions, la feina feta no ens dóna els resultats 
esperats. Un exemple el tenim en relació amb Educació. La majoria de 
vosaltres recordareu que el maig de l’any passat, en una reunió sense 
precedents, amb molta assistència de col·legiats, els representants 
del Dept. d’Educació ens van anunciar que els diplomats en logopèdia 
podrien entrar a treballar per al Departament (òbviament sense 
detriment de les logopedes que actualment hi treballen). Encara 
no hem vist la concreció d’aquesta promesa. Fins ara només hem 
aconseguit la carta que podeu trobar penjada al web del CLC, signada 
pel Sr. Joan Badia que, com veureu en una notícia d’aquest Full, 
sembla ser que dimitirà. El tema d’Educació està pendent de solució i 
esperem aconseguir-ho de cara al proper curs. Des del CLC continuem 
insistint i ho farem fins a tenir el que volem!

En relació amb el Dept. de Salut, el dia 5 de juny vàrem tenir reunió 
la Comissió Mixta, després d’un any i mig sense activitat, per raons 
internes del departament. Sembla ser que ara podrem reprendre 
l’activitat amb més força. Hi ha temes importants sobre la taula: el 
registre de professionals de l’àmbit sanitari, el registre i l’autorització 
dels centres, l’acreditació de formació continuada, la carrera 
professional... Ja us mantindrem informats.

El creixement com a col·lectiu també és visible en les aportacions 
científiques i divulgatives que, cada vegada més, fem els propis 
logopedes. Estem molt contents d’anunciar-vos que el proper 7 
d’octubre, coincidint amb la celebració de l’11è aniversari del CLC i 
amb les eleccions, farem una jornada de presentació de llibres sobre 
logopèdia, elaborats per diferents companys logopedes. Properament 
rebreu la invitació i la programació d’aquesta jornada. No us la podeu 
perdre, per tant RESERVEU-VOS aquesta data!

Us agraïm molt a tots aquells que, d’una o altra manera, participeu 
i us apropeu, i a la resta us animem a fer-ho. Tenim molta feina i us 
necessitem a tots! Bon estiu i bones vacances a tothom!

CONSOLIDACIÓ 
I CREIXEMENT
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Agraiments
Des del CLC volem agrair a diferents logopedes la seva donació de 
material i  llibres. En primer lloc a les autores de les obres:

• Mariana Vas, col. 1742: 
Mi niño no habla bien - Guía para conocer y solucionar los problemas 
del lenguaje infantil. Editorial: La esfera de los libros.
• Mercè Pérez Calleja, col. 565:
Guía práctica de los trastornos del lenguaje 
Descripción e intervención I y II – Editorial Lebón
• Rafaela Ruíz Reyes, col. 1823:
Síndrome de Down y Logopedia 
Editorial Cultivalibros

I també molt especialment a la Catherine Perelló, col. 51, la seva 
donació de:
• Les Cahiers de l’Unadrio núm. 6, 8 i 11.
UNADRIO 12 Rue de Lorraine 54000 NANCY

Estem reorganitzant la petita biblioteca del CLC. 
Properament tindreu aquest material i molt més a la vostra disposició.

Constitució del 
Consell Català de 
Formació Continuada 
de les Professions 
Sanitàries
El dia 7 de maig es va constituir 
formalment el Consell Català de 
Formació Continuada de les Pro-
fessions Sanitàries, creat per De-
cret 407/2006, de 24 d’octubre i 
modificat per Decret 23/2009, de 
17 de Febrer. Aquest Consell és 
un òrgan adscrit al Departament 
de Salut i actua en règim plenari 
i amb els consells tècnics de for-
mació continuada. El president 
del Plenari del Consell és la con-
sellera de Salut i el vicepresident, 
el director de l’IES; a més estan 
representats cada consell tècnic 
de les professions sanitàries, el 
Departament d’Universitats i Re-
cerca, el Departament d’Educa-
ció, l’Acadèmia de Ciències Mè-
diques i de la Salut de Catalunya 
i Balears, i l’Associació Catalana 
d’Infermeria de Catalunya.

La finalitat d’aquest Consell és 
establir instruments que ga-
ranteixin la coordinació i l’ho-
mogeneïtat de les estructures 
d’acreditació i la gestió de les 
institucions de formació conti-
nuada, així com els programes 
i les activitats de les diferents 
professions sanitàries. 

La reunió de constitució del Con-
sell es va fer a l’Institut d’Estudis 
de la Salut del Departament 
de Salut de la Generalitat de 
Catalunya i va estar presidida per 
l’Hble. consellera de Salut Sra. 
Marina Geli. 

Us recordem que tenim obertes les convocatòries 
al PREMI PERELLÓ (5a edició) i a la BECA GUIXÀ (6a edició)
Encara teniu temps per a participar-hi! Animeu-vos!

Vocalia de Girona
La passada reunió de la Vocalia de Girona va tenir lloc el divendres 
26 de juny a les 19:30 h a l’Hotel d’Entitats les Bernardes, carrer 
Sant Dionís núm. 42 de Salt, Girona. 

En aquesta trobada, els òptics i optometristes Marcel Bartumeus 
i Paula Pintor van fer una xerrada titulada: Visió i aprenentatges. 
Problemes d’aprenentatges no verbals.
Ordre del dia:
1- Confirmació i proposta d’activitats a Girona. 2- Informació de 
temes col·legials. 3-  Xerrada a càrrec d’en Marcel Bartumeus i 
Paula Pintor. 4- Torn obert de paraules.

Anna Vila, Vocalia de Girona

Vocalia de Tarragona 
El passat 30 de maig vàrem visitar el Cdiap Baix Camp-Priorat. 
La Neus i la Pilar, codirectores del centre, ens van ensenyar les 
instal·lacions inaugurades recentment, i ens van explicar el fun-
cionament del centre, les patologies ateses, criteris d’inclusió 
al servei, etc. Va ser una trobada molt profitosa, ja que a més 
a més, vam poder parlar sobre altres temes relacionats amb la 
nostra professió. Agraïm especialment la col·laboració de les 
col·legiades Pilar Graset i Núria Soler.

Tornarem a reprendre les activitats de la vocalia després de l’estiu, 
us recordem que estem oberts a noves propostes. Us podeu posar 
en contacte amb la vocalia mitjançant el CLC.

Propera 
reunió del CLAP
DIVENDRES, 10 DE JULIOL DE 2009, 
A LES 10:30H AL CLC.

Us hi esperem!
Demanem confirmeu 

l’assistència, gràcies!
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Bases de participació:
•1 El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) convoca el Premi Dr. Jordi Perelló de recerca en logopèdia (5ª edició) 

amb l’objectiu de promoure i donar suport a la recerca bàsica i aplicada en el camp de la logopèdia a l’Estat 
espanyol. Amb la voluntat de retre homenatge al Dr. Jordi Perelló que fou el gran impulsor de la nostra disciplina 
tant en l’aspecte científic com professional.

•2 Podran participar a títol individual o col·lectiu, aquelles persones que desenvolupin tasques de recerca o professionals 
de la logopèdia o disciplines afins i els estudiants universitaris d’aquestes especialitats. És condició indispensable 
per  participar estar col·legiat o ser membre d’associacions científiques afins, excepte els estudiants universitaris 
que han de presentar un document acreditatiu de la condició d’estudiant.

•3 Aquest premi anirà adreçat a “PROJECTES DE RECERCA” que tindran, com a màxim, 2 anys per a ser desenvolupats. 
L’atorgament del premi és sobre el projecte inicial.

•4 Els treballs hauran de ser inèdits i presentar-se en format paper (dues còpies) i en format electrònic. Tindran una 
extensió mínima de 20 pàgines a doble espai. Podran presentar-se en qualsevol de les dues llengües oficials de 
Catalunya.

•5 Els treballs es presentaran signats amb pseudònim i totes les dades d’identificació (nom i cognoms dels autors, adreça 
postal i electrònica, telèfon i institució) es presentaran en un sobre tancat amb el pseudònim escrit a l’exterior.

•6 El termini de presentació d’originals finalitza el 31 de juliol del 2009, a les 15 h. Es presentaran a la seu del CLC, 
carrer Bruc, 72-74, 5è pis de Barcelona.

•7 El premi té una dotació de 1.800 € repartits en dos pagaments de 900€, un a l’acte d’atorgament del premi i 
l’altre al lliurar al CLC el projecte acabat.

•8 El jurat estarà format per persones triades entre els membres de la Junta del CLC i un comitè d’experts designat 
per a tal fi.

•9 El jurat pot declarar el premi desert i no pot dividir-lo ni aplaçar-ne la seva dotació a posteriors convocatòries.
•10 El jurat es reserva el dret d’interpretació de les presents bases i té capacitat per resoldre els supòsits no contemplats 

en elles.
•11 El premi es concedirà al millor projecte i el veredicte es farà públic a l’acte de celebració de l’11è aniversari del 

CLC el 7 d’octubre de 2009.
•12 El CLC es reserva el dret de difusió del treball premiat en els mitjans que consideri oportuns.

Participa-hi!  HI TENS MOLT A GUANYAR!
*Per a qualsevol aclariment, no dubteu a trucar al CLC. 93 487 83 93

Bases de participación:
•1 El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) convoca el 
5è Premi Dr. Jordi Perelló de Recerca en Logopèdia con el 
objetivo de promover y dar soporte a investigación básica y 
aplicada en el campo de la logopedia en el Estado Español, 
con la voluntad de homenajear al Dr. Jordi Perelló que fue 
el gran impulsor de nuestra disciplina tanto en el aspecto 
científico como profesional.
•2 Podrán participar a título individual o colectivo, 
aquellas personas que desarrollen tareas de investigación 
o profesionales de la logopedia o disciplinas afines y 
los estudiantes universitarios de estas especialidades. Es 
condición indispensable para participar estar colegiado 
o ser miembro de asociaciones científicas afines, excepto 
los estudiantes universitarios que deberán presentar un 
documento acreditativo de la condición de estudiante.
•3 Este premio estará destinado a “PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN” que tendrán como máximo, dos años 
para desarrollarse. El premio se otorgará sobre el proyecto 
inicial.
•4 Los trabajos deberán ser inéditos y presentarse en 
formato papel (dos copias) y en formato electrónico y 
tendrán una extensión mínima de 20 páginas a doble 
espacio. Podrán presentarse en cualquier de las dos lenguas 
oficiales de Cataluña. 
•5 Los trabajos se presentarán firmados con pseudónimo 
y todos los datos de identificación (nombre y apellidos 

Convocatòria Premi Dr. Jordi Perelló
La Junta del CLC té l’honor de convocar el Premi Dr. Jordi Perelló 
per a la recerca en logopèdia, enguany en la seva 5a edició.

de los autores, dirección postal y electrónica, teléfono 
e institución) se presentarán en un sobre cerrado con el 
pseudónimo escrito en el exterior.
•6 El plazo de presentación de originales finaliza el 31 
de julio de 2009 a las 15 h. Se presentarán en la sede del 
CLC, calle Bruc 72-74 5º piso de Barcelona.
•7 El premio tiene una dotación de 1.800 € repartidos en 
dos pagos de 900 €. El primer pago se realizará en el acto 
de entrega del premio y el segundo al entregar al CLC el 
proyecto terminado.
•8 El jurado estará formado por personas escogidas entre 
los miembros de la Junta del CLC y un comité de expertos 
designado para este fin.
•9 El jurado puede declarar el premio desierto y no puede 
dividirlo ni aplazar su dotación a posteriores convocatorias.
•10 El jurado se reserva el derecho de interpretación de 
las presentes bases y tiene capacidad para resolver los 
supuestos no contemplados en ellas.
•11 El premio se concederá al mejor proyecto y el veredicto 
se hará público en el acto de celebración del 11º aniversario 
del CLC el 7 de octubre de 2009.
•12 El CLC se reserva el derecho de difusión del trabajo 
premiado en los medios que considere oportunos.

¡Participa!  ¡TIENES MUCHO QUE GANAR!
*Para cualquier aclaración, no dudéis llamar al CLC 93 487 83 93

Convocatoria Premio Dr. Jordi Perelló 
La Junta de Gobierno del CLC tiene el honor de convocar el Premio Jordi Perelló 
de investigación en Logopedia, este año en su 5ª edición.
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La Junta del CLC tiene el honor de 
convocar la beca JOSEP GUIXÀ de 
elaboración de material en catalán para 
la logopedia, este año en su 6a edición.

Bases de participación:
•1 El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) convoca 

la Beca Josep Guixà de elaboración de material en 
catalán para la logopedia (6ª edición) con el objetivo 
de promover y apoyar la creación de materiales de 
ayuda a la labor del logopeda. Esta convocatoria 
anual tiene por objetivo rendir homenaje y man-
tener vivo el recuerdo del señor Josep Guixà, que 
fue maestro de muchos logopedas y creador de un 
estilo de trabajar y vivir nuestra profesión.

•2 Podrán participar a título individual o colectivo aque-
llas personas que desarrollen tareas profesionales de 
logopeda y los estudiantes de la diplomatura de Lo-
gopedia. Es condición indispensable para participar 
estar colegiado (en el CLC o en cualquier otro colegio 
de España), si se participa a nivel individual o que 
uno de los miembros lo esté, si se participa en grupo. 
Los estudiantes universitarios no hace falta que estén 
colegiados, pero tienen que presentar un documento 
acreditativo de la condición de estudiante.

•3 Los participantes presentarán un proyecto del ma-
terial en formato papel (dos copias) y en formato 
electrónico. En este proyecto se explicitarán los 
objetivos del material,  sus bases teóricas, la aplica-
bilidad y los materiales de apoyo que se utilizarán. 
Podrán presentarse, además de en catalán, en 
cualquier otra lengua que se desee. Los trabajos 
tendrán que ser inéditos y tendrán como máximo 
1 año para su elaboración. La dotación de la beca 
es sobre el proyecto inicial presentado. 

•4 Los trabajos se presentarán firmados con pseudó-
nimo y todos los datos de identificación (nombre y 
apellidos de los autores, dirección postal y electróni-
ca, teléfono de contacto, etc.) en un sobre cerrado 
con el pseudónimo escrito en el exterior.

•5 El plazo de presentación de proyectos finaliza el 
31 de julio de 2009 a las 15 h. Los trabajos se 
presentarán en la sede del CLC, calle Bruc, 72-74, 
5ª planta de Barcelona.

•6 El premio tiene una dotación de 1.800 € repartidos 
en dos pagos de 900 €. El primer pago se realizará 
en el acto de entrega de la beca y el segundo cuan-
do se presente al CLC el proyecto acabado.

•7 El jurado estará formado por un familiar del señor Guixà 
y  representantes de la Junta de Gobierno del CLC.

•8 El jurado puede declarar la beca desierta y no puede divi-
dirla ni aplazar la dotación a posteriores convocatorias.

•9 El jurado se reserva el derecho de interpretación 
de estas bases y tiene capacidad para resolver los 
supuestos que no estén previstos en ellas. 

•10 La beca se concederá al mejor proyecto y el veredic-
to se hará público en el acto de celebración del 11o 
Aniversario del CLC el 7 de octubre de 2009. 

•11 El CLC se reserva los derechos de edición y distribución 
del material y el autor conserva los derechos de autor.

La Junta del CLC té l’honor de convocar 
la Beca JOSEP GUIXÀ d’elaboració de 
material en català per a la logopèdia, 
enguany en la seva 6a edició.

Bases de participació:
•1 El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) convoca 

la Beca Josep Guixà d’elaboració de material en 
català per a la logopèdia (6a edició) amb l’objectiu 
de promoure i donar suport a la creació de materials 
d’ajut a la tasca del logopeda. Aquesta convocatòria 
anual té per objectiu, retre homenatge i mantenir 
viu el record del senyor Josep Guixà, que fou mestre 
de molts logopedes i creador d’un estil de fer i viure 
la nostra professió.

•2 Hi podran participar a títol individual o col·lectiu, 
aquelles persones que desenvolupin tasques 
professionals de logopeda i els estudiants de la 
diplomatura de Logopèdia. És condició indispen-
sable per participar-hi estar col·legiat (al CLC o a 
qualsevol altre col·legi de l’Estat espanyol), si s’hi 
participa a títol individual o que un dels membres 
ho estigui, si s’hi participa en grup. Els estudiants 
universitaris no cal que hi estiguin col·legiats, però 
han de presentar un document acreditatiu de la 
condició d’estudiant.

•3 Els participants presentaran un projecte del material 
en format paper (dues còpies) i en format electrònic. 
En aquest projecte s’explicitaran els objectius del 
material, les seves bases teòriques, l’aplicabilitat 
i els materials de suport que faran servir. Podran 
presentar-se, a més a més d’en català, en qual-
sevol altre llengua que es vulgui. El treball haurà 
de ser inèdit i tindrà, com a màxim, 1 any per ser 
desenvolupat. L’atorgament de la beca és sobre el 
projecte inicial presentat.

•4 Els treballs es presentaran signats amb pseudònim i 
totes les dades d’identificació (nom i cognoms dels 
autors, adreça postal i electrònica, telèfon de con-
tacte, etc..) en un sobre tancat amb el pseudònim 
escrit a l’exterior.

•5 El termini de presentació de projectes finalitza el 
31 de juliol de 2009 a les 15h. Els treballs es pre-
sentaran a la seu del CLC, carrer Bruc, 72-74, 5è 
pis de Barcelona.

•6 El premi té una dotació de 1.800 € repartits en dos 
pagaments de 900€, un a l’acte d’atorgament de la 
beca i l’altre al lliurar al CLC el projecte acabat. 

•7 El jurat estarà format per un familiar del senyor Gui-
xà, i representants de la Junta de Govern del CLC.

•8 El jurat pot declarar la beca deserta i no pot dividir-la 
ni ajornar-ne la dotació a posteriors convocatòries.

•9 El jurat es reserva el dret d’interpretació d’aquestes 
bases i té capacitat per resoldre els supòsits que 
no s’hi prevegin.

•10 La beca es concedirà al millor projecte i el veredicte 
es farà públic a l’acte de celebració de l’11è aniver-
sari del CLC el 7 d’octubre de 2009.

•11 El CLC es reserva els drets d’edició i distribució del 
material i l’autor en conserva els drets d’autor.

Convocatòria 
de la Beca Josep Guixà 
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*Per a qualsevol aclariment, no dubteu a trucar al CLC. 93 487 83 93
Participa-hi! Hi tens molt a guanyar!

Convocatoria 
de la Beca Josep Guixà 
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JULIOL
• Curs: Intervención logopédica en las dificultades de aprendizaje
A càrrec de María Fernanda Lara Díaz - Dates 3 i 4 de juliol - Horari de 10 a 14 i de 16 a 20 h.- Durada 16 h.

• Curs: Noves consideracions per al diagnòstic i el tractament de les 
disfuncions orofacials (és indispensable haver fet el 1r nivell de Disfuncions Orofacials o tenir formació 
acreditada en TMF) A càrrec de Graciela Donato i Diana Grandi - Dates 1 i 8 de juliol - Horari de 10 a 14 i de 15 a 
17 h. - Durada 12 h.

• Curs: Trastorn de Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)
A càrrec de l’Equip de la Unitat de Trastorns de l’aprenentatge del Servei de Neurologia de l’Hospital Sant 
Joan de Déu Data 9 i 10 de juliol de 2009 Horari dijous de 15.30 a 19.30 h i divendres de 10 a 14 i de 15.30 
a 19.30 h. Durada 12 hores Lloc CLC
 

OCTUBRE
• Curs: Desbloqueig emocional i habilitats socials
A càrrec d’Anna Bagó Dates 2 i 3 d’octubre de 2009 Horari divendres de 15 a 20.30 h i dissabte de 10 a 14 i 
de 15 a 19 h Durada 15 hores Lloc CLC

• Taller: Consciència fonològica
A càrrec de Victoria Pablo i Anna Civit Data 24 d’octubre de 2009 Horari 10.30 a 14.30 i de 15.30 a 19.30 h 
Durada 8 hores Lloc CLC 

NOVEMBRE - DESEMBRE

• Curs: Disfuncions orofacials 2n nivell (4a edició) 
A càrrec de Graciela Donato i Diana Grandi Dates dissabtes 7, 21 i 28 de novembre i 12 i 19 de desembre 
2009 Horari 10 a 14 i de 15 a 19 h Durada 38h Lloc CLC
Observació: A partir d’aquesta edició aquest curs té 8 h més, perquè participaran nous ponents invitats. 
Per això, i per possibilitar que la gent que ja ha fet el 2n nivell pugui apuntar-se solament a la part nova, 
el dissabte 12 de desembre es desenvoluparà el mòdul amb els continguts nous, de 8h de durada.  
             

Properament rebreu els díptics amb tota la informació sobre els nous cursos. A més a més estem organitzant 
la programació de Formació Continuada pel 2010. Us avancem alguns dels cursos:

• “Habilidades terapéuticas en terapia del lenguaje: relaciones terapeuta – paciente”. 
A càrrec de Alicia Fernández Zúniga (gener o febrer, a confirmar)

• “Evaluación y rehabilitación en disfunciones de ATM, trauma y casos quirúrgicos”. 
A càrrec de Esther Bianchini (febrer o març, a confirmar)

Agenda de Formació Continuada del CLC

Us informem que el 
llistat sencer (col·legiats 

exercents, col·legiats 
no exercents i baixes 

col·legials) està publicat 
a la nostra pàgina

web: www.clc.cat

Bernaus Saltiveri, Núria - Ivars d’Urgell
Bonet Sauch, Montse - Tàrrega
Espino Datsira, Sandra - L’Hospitalet de Llobregat
Fernández  Romero, Anna - L’H de Llobregat
Folch Titó, Marta - Terrassa
González Bandera, Miriam - Cornellà de Llobregat
Lahoz i Ubach, Sònia - Barcelona
Mercader Giner, Georgina - Barcelona
Merenciano Saladrigas, Núria - Tortosa
Mèriz  Bosque, Mª Elena - Lleida

Pérez Bisay, Claudia - Mataró
Petit Torrellas, Cristina - Vilassar de Mar
Plans Guitart, Mireia - Terrassa
Puerta Bonet, Judith - Terrassa
Puigpiquè i Casas, Alba - Sta. Maria de Palautordera- 
Rafart Roca, Rosa Mª - Vilanova i la Geltrú
Serra Ferré, Anna - Puig-reig
Villegas Castillo, Maria - Terrassa

Benvinguts al CLC!

NOUS COL·LEGIATS Del 4 d’abril al 17 de juny de 2009
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Departament d’Educació
Des del CLC us fem arribar aquesta notícia, ja que com hem anat informant des de la vocalia d’educació 
hem mantingut reunions periòdiques amb el departament d’Educació per tal de treballar la situació del 
logopeda dins l’àmbit públic. Una de les persones amb les que s’han mantingut aquestes reunions ha estat 
precisament el Sr. Joan Badia, director general d’innovació educativa. En aquests moments, el  Col·legi està 
a l’espera de saber qui passarà a ocupar el seu càrrec, per reiniciar les converses, però això no ho sabrem 
fins al setembre. 

Esperem mantenir-vos informats al respecte. 
Bon estiu!

Vocalia d’Educació
Us reproduïm la notícia: 

Joan Badia dejará Educació por “motivos personales” 
http://www.lavanguardia.es/premium/epaper/20090527/53712160171.html 

EDUCACIÓN El director general de Innovació Educativa en el Departament d´Educació, Joan Badia, ha informado 
de su deseo de dimitir de su puesto. Hace cinco años que Badia, de ERC, trabaja en el departamento que dirige el 
socialista Ernest Maragall. Según el propio Badia, ya ha informado de su decisión a Maragall, que le ha pedido que 
no abandone la conselleria y espere al final de la legislatura. “Es una decisión que no depende sólo de mí”, ha dicho 
a La Vanguardia Badia, quien explica que su dimisión se debe “sólo a motivos personales” y se producirá “como muy 
pronto este septiembre”. 

Otras fuentes, sin embargo, apuntan que la decisión se podría deber a una serie de desavenencias entre Badia y la cúpula 
de Educació. El por ahora director general de Innovació volvería a la docencia - es profesor de instituto-cuando abandone 
el departamento. / Redacción 

CURSOS
Centre de la Veu 
Eduardo Ríos
ELEMENTOS 
MUSICALES PARA 
LOGOPEDAS 
impartido por Eduardo Ríos, 
director del Centre de la 
Veu. Dirigido a Logopedas y 
estudiantes de Logopedia. 
fechas 19 y 20 de Junio 
de 2009. precio 195€. 
inscripción abierta

CUERPO, VOZ, 
RESPIRACIÓN 
impartido por Inés Bustos. 
Dirigido a Profesionales de 
la voz: docentes, oradores, 
cantantes. fechas 18 y 19 
de  Septiembre de 2009. 
precio 190 €. 
inscripción abierta 

10% de descompte 
als col·legiats del CLC 
(s’ha de presentar 
l’acreditació)

Informació: 
Telf. 931803944 / 
610274627
E-mail: erios@cverios.com

Logopedes sense fronteres
Benvolguts col·legiats,
Actualment, la “Comissió del Col·legi de Logopedes de Catalunya 
de Logopedes Sense Fronteres”, després de varies reunions, ha 
arribat a la conclusió que ha de canviar de forma, convertir-se en 
entitat autònoma i independent. I és que, la idea que a alguns 
col·legiats ens va engrescar a unir-nos i a treballar per fer arribar 
la logopèdia a tothom qui ho pogués necessitar, segueix viva, 
però s’obre ara un període de reflexió amb l’objectiu de tirar-ho 
endavant properament.

Us mantindrem informats de les novetats.

Ivet Clemente, Carme Forgas, Sara Martínez, Laia Mengual, Inés 
Pallerés, Cristina Pladevall, Tània Puignou, Esther Vallés

La formació dels logopedes
En el rànquing de les carreres universitàries millor valorades a tot 
l’estat, elaborat pel diari El Mundo recentment, els estudis de Lo-
gopèdia impartits a Blanquerna han estat considerats els segons 
més ben valorats de tot Espanya i els primers de Catalunya.

La informació sobre aquest particular la trobareu a:
http://www.elmundo.es/especiales/2009/05/50carreras/18.html

Aquesta és una molt bona notícia i, si a aquest fet sumem que 
la Diplomatura de Logopèdia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona es troba en el cinquè lloc, mostra que la formació dels 
logopedes a Catalunya està entre les millors d’Espanya.
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Protocolo de exploración interdisciplinaria 
orofacial para niños y adolescentes

(Dirigido a Logopedas, Odontólogos, ORL y Pediatras)

Como ya hemos informado, este protocolo permite realizar una observación y detección sencilla y rápida 
de las posibles alteraciones y disfunciones orofaciales, para así poder derivar al paciente al profesional 
adecuado.

En el Full Informatiu anterior os animábamos a utilizarlo y a hacernos llegar una copia de los protocolos 
administrados, para incluirlos en el cribaje que los autores están llevando a cabo. Dada la buena acogida 
que ha tenido esta iniciativa, y respondiendo a la petición de algunos de vosotros, ampliamos la fecha de 
recepción de los mismos (prevista inicialmente al 20 de junio) hasta el 20 de septiembre. De todas maneras 
el que ya los tenga nos los puede enviar.

Os recordamos que se han de enviar las copias de los protocolos a la sede del CLC, a nombre de “Protocolo 
de Exploración Interdisciplinaria Orofacial para niños y adolescentes”.

Os recomendamos:
1 enviar cada protocolo SIN los datos identificativos de vuestros pacientes. En el apartado de nombre y 

apellido se colocarán sólo las iniciales.
2 Al lado de las iniciales del paciente por favor agregar: SEXO:... (F / M).
3 Os agradeceremos también que nos hagáis llegar vuestras observaciones y comentarios por escrito.

Ante cualquier duda podéis contactar con Diana Grandi al tel. 606 659 676.
Esperamos vuestra aportación y comentarios para mejorar el protocolo si fuese necesario y facilitar así la 
interrelación y derivación profesional. ¡Muchas gracias!

EL PROTOCOLO ESTÁ A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA WEB DEL CLC

web: www.clc.cat

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Bruc 72-74, 5a planta • 08009 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat D
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Llogo despatx per zona Sants-Hostafrancs, molt ben comunicat 
Contactar al 699 98 80 65 i preguntar per Marina

Horari de secretaria del CLC 
Juliol i agost de dilluns a divendres de 8 a 15 h. Del 10 al 21 d’agost tancat


