
Bloc del matí: 
Detecció i avaluació de les disfuncions orofacials. Estat actual i noves 
propostes.
Elsa Bottini, Laura Carasusán, Anna Casals, Maria Céspedes, Jordi Coromina, Graciela 
Donato, Pablo Echarri, Lyda Lapitz, Anna Pujol, Ivette Ventosa i Emma Vila.

Bloc de la tarda: 
El tractament interdisciplinari de les disfuncions orofacials en 
diferents àmbits d’atenció: realitat o ficció?
Mar Costa, Mònica Egea, Diana Grandi, Esther López Almunia, M.Carme López García, Tomasa 
Pastor i Elisenda Peradejordi.

Esperem la confirmació de tots els ponents.
 
A la cloenda de les jornades es lliurarà el premi al millor pòster.
(Normes per a la presentació de pòsters a la pàgina 3).

Reserva’t  la  data!
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Agenda de Formació Continuada del ClC
SETEMBRE
Jornada Fent pràctica amb el peu de rei
A càrrec de: Diana Grandi
Data: 4 de setembre de 2010 Horari: 10 a 13 h Durada: 3 h Lloc: CLC
Imprescindible haver fet prèviament la jornada organitzada pel CLC sobre l’ús del peu de rei.

Curs Intervenció logopèdica en les dificultats d’aprenentatge (4a edició)
A càrrec de: M. Fernanda Lara
Dates: 17 i 18 de setembre de 2010 Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h Durada: 16 hores Lloc: CLC

Jornada Sessió informativa de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA)
A càrrec de: Dolors Prats i Ana Domenech
Data: 29 de setembre Horari: 10.30 h. Lloc: CLC

OCTUBRE
Curs la lectura: processos i dificultats - nivell 2 -
Aprofundiment en Reeducació i Intervenció Terapèutica
A càrrec de: M. Fernanda Lara
Dates: 1 i 2 d’octubre de 2010 Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h Durada: 16 hores Lloc: CLC

Curs Avaluació i intervenció de les dificultats del llenguatge: 
un enfocament basat en l’evidència - nivell 2 -
A càrrec de: M. Fernanda Lara
Dates: 15 i 29 d’octubre de 2010 Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h Durada: 16 hores Lloc: CLC

Curs Detecció, diagnòstic i tractament de les disfuncions orofacials – nivell 1 (14a edició)
A càrrec de: Diana Grandi, amb la participació d’Yvette Ventosa
Dates: 11, 17 i 18 de desembre de 2010 Horari: divendres 17 de 10 a 14 h i de 15 a 18 h; dissabtes 11 
i 18 de 10 a 14 h i de 15.30 a 18 h Durada: 20 hores Lloc: CLC

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

Aguado Diago, Sergio - Mollet del Vallès
Alba Erquicia, Mª Isabel - Vilafranca del Penedès
Albanell i  Baltrons, Paula - Girona
Cárdenas Pérez, Mª Luisa - Montmeló
Casás Cheda, M. Dolores - Santiago de Compostela
Chamorro Minaya, Cristina - Barcelona
Galofré Vicente, Mireia - Llorenç del Panades
Giner Díaz, Cristina - Sant Joan de Vilatorrada
Jané i Peralta, Pilar - Terrassa

Llobet Damsma, Vanessa - Barcelona
Nualart Mercadé, Laia - Reus
Pararols Clavero, Laura - Girona
Ramos Martínez, Mª Àngels - Terrassa
Ropelato Chaer, Carolina del Carmen - Blanes
Safont Soler, Cristina - Vilassar de Mar
Sans Rotllant, Pepa - Cardedeu
Urbano Frechilla, Mª Amparo - Badalona
Vendrell Gené, Judith - La Sentiu de Sió

Nous col·legiats Del 2 de juny al 2010 al 31 de juliol de 2010

Viñas Gomis, Isabel - Centelles
Yañez Aragón, Carolina - Son Cervera

Benvinguts al 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

horari d’estiu del CLC 
Del 9 al 20 d’agost, TANCAT PER VACANCES, 
i la resta del mes obert de 8 a 15h.
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Los profesionales que presenten pósteres en las 6as 
Jornadas de Logopedia y Odontología organizadas por 
el Col·legi de Logopedes de Catalunya, han de ajustarse 
a las instrucciones que se detallan a continuación:

Deberán enviar un resumen del póster en formato word 
o pdf al Comité Científico para que éste haga una valo-
ración inicial y otorgue la correspondiente notificación 
de aceptación.
 
El resumen ha de contener:
1. Título: en mayúsculas y negrita (quince palabras como 

máximo).
2. Autores: inicial del nombre y primer apellido y el nombre 

de cada autor separado por una coma. No es necesario 
indicar los cargos. Subrayar el primer autor.

3. Centro: nombre del centro y del servicio donde trabajan 
los autores. Hacer constar la población.

4. Contenido: introducción, desarrollo, conclusiones y 
bibliografía

En una hoja aparte han de constar (para uso interno) los 
datos del primer autor: Nombre y apellidos, dirección, 
población, código postal, teléfono, fax y dirección 
electrónica.

El Comité Científico hará la valoración de los resúme-
nes de los pósteres y con suficiente antelación comu-
nicará al primer autor si su trabajo ha sido aceptado. 
En caso afirmativo, el póster será confeccionado de 
acuerdo a las siguientes indicaciones:
- En la parte superior izquierda: Título; autor/s; centro y 
población
- Contenido: Introducción; desarrollo; discusión y/o con-
clusiones; bibliografía. 
- Formato: las dimensiones del póster deberán ser de 90cm 
de ancho por 110cm de alto, y se recomienda utilizar una 
letra no inferior a medida 24.
- El material del póster deberá ser ligero y susceptible 
de ser pegado en los paneles destinados a este fin en el 
área asignada por los organizadores.
- El mismo día de las 6as Jornadas el autor deberá llevar 
el póster y el material necesario para colocarlo en el 
lugar adecuado.
Observaciones
• Todos los trabajos aceptados por el Comité Científico 
podrán aspirar al premio al mejor póster.
• No se aceptará ningún póster sin la inscripción previa 
y el correspondiente pago del primer autor.
• Plazo máximo de presentación de los resúmenes: 4 
de marzo de 2011
• Los trabajos no se aceptarán si: 

1) Se reciben después del 4 de marzo de 2011 
2) Son incompletos
3) El primer firmante no está inscrito o no ha efec-
tuado el pago correspondiente
4) El objetivo de la presentación se considera 
comercial

• Premio al mejor póster: 400 €

Els professionals que presentin pòsters a les 6es 
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 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 pri-
mer autor si el seu treball ha estat acceptat. En cas 
afirmatiu, el pòster 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 90cm 
d’amplada per 110cm d’altura, i es recomana utilitzar una 
lletra no inferior a la mida 24.
- El material del pòster haurà de ser lleuger i susceptible 
de ser enganxat en els panels destinats a aquest fi en l’àrea 
assignada pels organitzadors.
- El mateix dia de les 6es 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: 4 de març 
de 2011
• Els treballs no s’acceptaran si: 

1) Es reben després del 4 de març de 2011
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: 400 €

6es JORNADES DE lOGOPÈDIA  i ODONTOlOGIA
Fòrum Dental del Mediterrani

Normes per a la presentació de pòsters
català castellano
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Vocalia de Tarragona
El passat 3 de juliol ens vam reunir els col·legiats de la província de Tarragona. En aquesta ocasió vam 
fer una jornada de treball sobre la intervenció logopèdica en la malaltia de Parkinson, els assistents 
vam poder compartir experiències del tractament per a la parla com per a la deglució. Va ser una 
jornada molt profitosa pels als que treballem en aquesta patologia i per a tothom, ja que les idees 
que vam aportar també es podien extrapolar a d’altres àmbits d’intervenció.

Agraïm a gerència de l’Hospital Universitari St. Joan de Reus la cessió d’una sala per organitzar la reunió.

Si esteu interessats en fer altres trobades d’aquesta tipologia, poseu-vos en contacte amb el CLC 
mitjançant el correu: info@clc.cat proposant el tema que us interessi.

Canvis en relació a la conservació de la documentació clínica
El passat 10 de juny es va publicar al DOGC la Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, 
del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernents a la salut i l’autonomia del pacient, i la 
documentació clínica. Aquesta llei, entre d’altres canvis, redueix el termini màxim de conservació de la 
documentació més rellevant de la història clínica de 20 a 15 anys a comptar des de la data d’alta de cada 
procés assistencial. 
 
Concretament, seria conservada documentació rellevant: a) els fulls de consentiment informat, b) els infor-
mes d’alta, c) els informes quirúrgics i el registre de part, d) les dades relatives a l’anestèsia, e) els informes 
d’exploracions complementàries, f) els informes de necròpsia, i g) els informes d’anatomia patològica.
 
Per altra banda, la resta de documentació que integra la història clínica es podrà destruir al cap de cinc anys 
des de la data d’alta del procés assistencial. D’altra banda, la llei també regula la necessitat de custodiar 
les històries clíniques més enllà del tancament de centres sanitaris o del cessament definitiu d’activitats 
professionals sanitàries a títol individual.

Us recomanem llegir l’article que, sobre aquest tema, sortirà a la propera Revista del CLC.

DIJOUS 07/07/11

Bloc 1: Avaluació i intervenció en TEL
• Conferència inaugural: Gina Conti
• Ponents confirmats: Gina Conti, Marc Monfort, Miquel Serra, M. Fernanda Lara, 
Elvira Mendoza • Ponents a confirmar: Anna López, Roser Colomer, Cristina Boix

DIVENDRES 08/07/11 

Bloc 2: Alteracions neurològiques que cursen 
amb dificultats del llenguatge i l’alimentació
• Ponents confirmats: Asun Aracil, Helena Bascuñana, Manel Roig, Montse Guillén, 
Josep M. Vendrell, Elisabeth Dulcet, Ingrid Fontanals

Tallers sobre: 
• Disfàgia: Helena Bascuñana • TEL: Gina Conti • Pragmàtica: M. Fernanda Lara

Les ponències i tallers que no siguin en castellà disposaran de traducció simultània

Reserveu-vos aquestes dates 
Més informació: www.clc.cat
T’ESPEREM A BARCELONA!

7 i 8 de juliol de 2011 – Casa Convalescència (Barcelona)

3r congrés 
del Col·legi de Logopesdes de Catalunya



 5 - Full informatiu del CLC (n.54 - juliol 2010)

Convocatòria Beca Josep Guixà (7a edició)

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 7a 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 7a 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 indispensable 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 
qualsevol 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 contacte, etc..) en un sobre tancat amb el pseudònim escrit a l’exterior. 

5. El termini de presentació de projectes finalitza el 30 de setembre de 2010 a les 
18h. Els treballs es presentaran 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 Guixà (o en qui es delegui), 
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’12è aniversari del CLC el 6 d’octubre de 2010.

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

Participa-hi! Hi tens molt a guanyar!
*Per a qualsevol aclariment, no dubteu a trucar al CLC. 93 487 83 93
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DIARIO 
MÉDICO

Us reproduïm 
un article 

que ha sortit 
al “Diario 

Médico”, sobre 
la importància 

de la presència 
del logopeda 

en l’àmbit 
hospitalari.
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Informació externa

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
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28th International Congress of 
the International Association of 
Logopedists and Phoniatrics (IALP).
Atenas, 22 al 26 d’agost de 2010.
Informació: http://www.ialpathens2010.gr

2010  IAOM Convention – International 
Association of Orofacial Myology
Sâo Paulo, Brasil, 26 al 28 d’agost de 2010
Informació: http://www.iaom.com
Para mayor información: cefac@cefac.br - www.iaom.com 

VI Congrés Internacional d’Adquisició 
del Llenguatge.
6th International Conference on 
Language adquisition.
Organitza: Grup de Recerca GRERLI (Universitat de 
Barcelona) i Grup de Recerca ALLENCAM (Universitat 
Pompeu Fabra). Patrocini: AEAL Lloc: Universitat de 
Barcelona, 8 al 10 de setembre de 2010.
Per a més informació: http://stel.ub.edu/cial2010

II Congreso Internacional de 
Fonoaudiología. 25º Aniversario de la 
Licenciatura de Fonoaudiología.
Rosario, Argentina, 22 al 24 de setembre de 2010.
Organitza: Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de 
Medicina. Universidad Nacional de Rosario. Argentina.
Informació: fonorosario@yahoo.com.ar

Postgrau Intervenció logopèdica en 
trastorns de la veu, d’octubre de 2010 
a juny de 2011
Organitza: Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat 
Ramon Llull
Informació: 902 113 782 – 93 253 30 06 
sioefpcee@blanquerna.url.edu

IV Congreso Internacional IFUNA
International Functional Association
De la prevención a los aparatos funcionales
Barcelona, 13 al 16 de Octubre de 2010
Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 
(COEC) 
Información:  Tel. 932 212 955
ifuna2010@mondial-congress.com
Inscripción para logopedas colegiados: precio especial
150 € (hasta el 09/09/10); 180 € (a partir del 10/09/10)

VII Simposio de la Asociación 
Iberoamericana de Ortodoncistas
Barcelona, 22 y 23 de octubre de 2010
Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 
(COEC)
Información: www.viisimposioaio.com
Se realizarán diferentes demostraciones en direc-
to desde la Clínica del COEC (Cirugía Ortognática, 
Adenoidectomía con láser, Exploración clínica de la 
deglución, etc.)
Inscripción para logopedas colegiados: precio especial 


