
Col·legi 
de Logopedes 
de Catalunya 
núm 53
juny de 2010 

Full informatiu
del Col·legi

ACCÉS a l’ICS
Borsa de treball de l’Institut Català de la Salut

Finalment s’han realitzat les modificacions informàtiques necessàries per a l’accés a la borsa 
de treball de l’Institut Català de la Salut dels logopedes no diplomats. 

Com ja sabeu, us heu de donar d’alta a la borsa de treball a la pàgina Web:

www.gencat.cat/ics/professionals/borsa_treball.htm
<http://www.gencat.cat/ics/professionals/borsa_treball.htm> 
i introduir el vostre currículum. A més a més, per tal de no ser exclosos si no teniu la diplo-
matura de Logopèdia, heu de realitzar aquestes passes:
 
1) Informació de la titulació:
Dades acadèmiques / Formació reglada / Títol acadèmic oficial / Nivell: Diplomatura o llicen-
ciatura / Temàtica: La que sigui de la vostra titulació inicial
 
2) Informació de l’habilitació per part del col·legi professional:
Formació continuada / Formació certificats habilitats  / Nivell: Diplomatura / Alumne / Tipus 
d’organisme: Administracions públiques estatal i autonòmiques / Activitat acreditada, avalada 
i/o finançada per: el mateix organisme / Temàtica: Logopèdia
 
Amb la informació reflectida d’aquesta manera el sistema donarà per complet el requisit de 
titulació i no exclourà per aquest motiu.
 
La previsió és que aquesta modificació estigui ja operativa i per tant que en el procés de 
baremació (dia 21 de maig de 2010) ja no resultin excloses les persones que compleixin 
aquests requisits de titulació. Aquest procés té actualment una periodicitat quinzenal.

Vocalia de Salut

Vocalia de Tarragona 
La propera trobada de la vocalia de Tarragona serà el dia 3 de juliol de 2010, serà una 
jornada de treball sobre Intervenció logopèdica en la malaltia de Parkinson, us animem a 
participar-hi per compartir experiències en aquest àmbit.

dia: 3 juliol 2010 hora: 10.30 h 
lloc: Sala d’actes de l’hospital de St. Joan de Reus- c/ St. Joan, s/n, 43201 REUS

Les trobades estan obertes a tots els col·legiats, confirmeu l’assistència a info@clc.cat
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Vocalia de Lleida
Des de la vocalia de Lleida us informem que ens hem posat en contacte amb la revista FESALUT de la 
Federació d’Entitats per a la Salut i des del passat mes de març el Col·legi de Logopedes de Catalunya ha 
establert una col·laboració que pot ser beneficiosa per a tots.

Aquesta revista es fa amb la col·laboració de l’Institut Català de la Salut i del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya. Té una tirada de 15.000 exemplars que arriben a tots els centres sanitaris 
públics, (CAP, Hospitals), i també centres privats i consultes que s’hi publiciten de la província de Lleida. 
La periodicitat és bimensual i la podeu trobar en tots aquest llocs esmentats. Els continguts d’aquesta són 
referents a la salut i pot ser una bona eina per a difondre la nostra tasca i professió.

Us informem també que s’està preparant ja la propera trobada de col·legiats de Lleida i en aquesta podreu 
rebre un exemplar d’aquesta revista.

Preneu nota!

L’Edu Verdial, de l’Escola Superior de Disseny Elisava, 
ha fet un “Projecte de Disseny Gràfic consistent en 
el redisseny dels pictogrames actualment existents 
en el sistema SPC, i en la creació d’un software que 
faciliti als logopedes o tutors la producció de plafons 
comunicadors”.

Estudiades les carències que tenen els dos objectes, 
ha vist que hi ha necessitats que no estan cobertes.

SPC:
• Pictogrames de caire infantil.
• No tenen una clara línia de disseny, és necessària 
una unificació.
 
SOFTWARE:
• Programes com Plaphoons o BoardMaker són molt 
limitats a l’hora de fer plafons comunicadors.
• No són funcionals per a l’usuari (logopedes) per-
què han quedat obsolets.

Projecte de comunicació augmentativa
En el seu projecte proposa:
• Millorar i facilitar l’aprenentatge del Sistema 
Alternatiu de Comunicació. • Disminuir el temps 
d’aprenentatge. • Millorar l’enteniment de l’usuari 
amb el públic objectiu. • Millorar el sistema d’edició 
i producció dels plafons comunicadors. • Disminuir 
el temps de producció dels plafons comunicadors.  
• Aprofitar al màxim les habilitats de l’usuari.

“L’objectiu principal és millorar la comunicació 
dels discapacitats intel·lectuals sense parla.”

A més a més, ha fet un blog explicant el projecte, si 
voleu podeu fer-hi una ullada: 
http://pictogramas-edu-verdial.blogspot.com
 Els interessats a col·laborar s’han de posar en con-
tacte amb l’Edu:
mail@eduverdial.es i notificar-ho al CLC.

Us animem a col·laborar!

Benvolguts companys,
El proper 11 de juny de 16 a 18 h realitzarem al CLC la primera reunió de la Comissió de Salut.

La finalitat d’aquesta comissió és recolzar la vocalia de Salut a l’hora de donar resposta a les demandes i 
preguntes dels col·legiats, així com estudiar la situació de la logopèdia en l’entorn de la Sanitat i intentar 
millorar-la. Ens agradaria que aquesta comissió estigués formada per col·legiats que treballen per a la Salut 
des de diferents àmbits (públic i privat), per tenir diferents visions de la realitat de la nostra professió.

Per aquest motiu ens agradaria que els logopedes que estigueu interessats en col·laborar i podeu dedicar 
una petita part del vostre temps, forméssiu part de la comissió de Salut.

Si en voleu formar part, envieu un mail a info@clc.cat confirmant la vostra assistència i indicant el nom, el 
número de col·legiat i en quin àmbit treballeu. Si per motiu d’horaris o de residència no podeu assistir 
normalment a les reunions, però voldríeu col·laborar, envieu també un missatge i us tindrem presents per 
a futures reunions o treballs.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració,
Carme López, Vocal de Salut del CLC

Reunió de la Comissió de Salut.
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JULIOL

Curs: La Lectura: Processos i Dificultats – Nivell I
 A càrrec de: M. Fernanda Lara
 Dates: 7 i 8 de juliol Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h Durada: 16 hores 
 Lloc: Barcelona

Curs:  Avaluació i Intervenció en el Component Pragmàtic del Llenguatge
 A càrrec de: M. Fernanda Lara
 Dates: 14 i 15 de juliol Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h Durada: 16 hores 
 Lloc: Barcelona

SETEMBRE

Curs: Avaluació i Intervenció de les Dificultats del Llenguatge: 
 un Enfocament basat en l’Evidència – Nivell I
 A càrrec de: M. Fernanda Lara
 Dates: a confirmar Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h Durada: 16 hores 
 Lloc: Barcelona

Curs: Intervenció Logopèdica en les Dificultats d’Aprenentatge
 A càrrec de: M. Fernanda Lara
 Dates: a confirmar Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h Durada: 16 hores 
 Lloc: Barcelona

Curs: La Lectura: Processos i Dificultats – Nivell II: 
 Aprofundiment en Reeducació i Intervenció Terapèutica
 A càrrec de: M. Fernanda Lara
 Dates: a confirmar Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h Durada: 16 hores 
 Lloc: Barcelona

Curs: Avaluació i Intervenció de les Dificultats del Llenguatge: 
 un Enfocament basat en l’Evidència – Nivell II
 A càrrec de: M. Fernanda Lara
 Dates: a confirmar Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h Durada: 16 hores 
 Lloc: Barcelona

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

Arellano Martínez, Eva Mª - Sant Feliu de Llobre
Barnils Castany, Elisabet - Sant Cebrià de Vallal
Blancas Loras, Mª Araceli - Granollers
Cejudo García, Núria - Barcelona
Font Fíguls, Ruth - Sabadell
Gómez  Romero, Laura - Barcelona

González Gómez, Consolación - Sabadell
Lara Belmonte, Susana - La Llagosta
Martínez Ragués, Anna - Ametlla de Merola
Muñoz Lorenzo, Esther - Alcarràs
Pons Villanueva, Carme - Terrassa
Torrelles Sabés, Alba - Sant Quirze del Vall

Nous col·legiats del 5 d’abril al 1 de juny de 2010

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

Agenda de Formació Continuada del ClC



 4 - Full informatiu del CLC (n.53 - juny 2010)

Atos Medical Spain SL, was founded in 2004, 
Subsiadiary of Atos Medical AB from Hörby – Sweeden 
(www.atosmedical.com) our activities are focus to 
develop, promote and sold medical devices in the ENT 
field, our mission is improve the quality of life in persons 
with pathologies in Throat, Ear and Nose.
Atos Medical have World Wide Leadership position in 
HME breathing devices for Lary & long-term Trach pa-
tients and in voice restoration trough TE Prostheses.

Within our expansion and growth plans we have the 
project to create a Clinical Support Position in two 
phases.

The attachment is our Job Profile, we offer candidates 
the opportunity to be member of a multinational com-
pany in continues growth base in products innovation 
and with a high professional and entrepreneur team.
Interested persons can send CV to;
Atos Medical Spain SL - c/ Aragó, 208 210, 3ª 1ª
08011 Barcelona - Atn.: Santiago Pesas
By e-mail at: santiago.pesas@atosmedical.com
By Fax at: 93 4513695

Specialist & Sales Suport
• THE POSITION:
Clinical sales support

• Primary Purpose:
Support sales Reps & Distributors in the promotion of 
our range of devices focus in Pulmonare and Voice reha-
bilitation in Laringectomme and traqueotomy persons. 
Organize Workshops for Medical Staff.
Patient training and support in Hospitals and Lary Clubs. 
Follow Up promotions done in distributors territories.

• Reporting: 
Hierarchically and functionally reporting to the General 
Manager. Targets will be define by General manager. 
The company will give him/her all needed support.

• Location: 
Base in Spain, preferable, not necessarily, in Barcelona.

• Major Job Duties:
• Identify the key target group and how to approach.
• Make a promotional plan and follow up
• Visit ENT departments promoting our devices ranges
• Visit Lary Patients in Hsopitals and in LaryClubs
• Organize product seminars and workshops.
• Attend congresses (labor and festive days).
• Promote and support end-user studies.

• Background and Competences:
• University Degree in Health Sciences or similar
• Experience working in Hospitals and with chronic 

patient management.
• Target orientation and entrepreneurial.
• Self motivation. This person should be personally and 

professionally interested in the medical devices sector 
and the contact with patients.

• Interpersonal and communication orientation. Team 
worker. This person should have strong interper-
sonal and communications skills to build customers 
network and to deal with the other members of the 
company.

• Capacity to communicate highly product quality 
messages and visions to the targets.

• Availability to travel (50 % of the time), mainly within Spain 
and Portugal, time to time to Sweden and Holland.

• Well organized. Capable to prioritize correctly.

• Package offer:
• Six month project
• If project is successful, the position will be convert in 

a fix position within the company
• Fix salary & Bonus related with targets
• Travel Insurance
• Cellular phone
• Laptop
• 3G card for Laptop internet connection
• Atos Medical Spain SL Expenses policy 2010
• Training in Spain /Sweden / Holland

Oferta de formació i de treball
Atos Medical Spain SL, subsidiària d’Atos Medical AB (www.atosmedical.com) va ser fundada a Espanya 
l’any 2004 i en aquests moments està en fase d’expansió. Una de les games de producte més rellevants per 
a nosaltres és la dels dispositius per a rehabilitació vocal/pulmonar de pacients laringectomitzats. Necessiten 
un logopeda a qui ofereixen formació inicial i treball per desenvolupar aquest projecte.
Us adjuntem el text de presentació i el perfil requerit.

Per a més informació contactar amb:
Sr. Santiago Pesas - Atos Medical Spain SL - Tel: 93 3239198 - Fax: 93 4513695
e-mail: santiago.pesas@atosmedical.com

FAROS Sant Joan de Déu
Us donem una informació que pot ser del vostre interès:

FAROS Sant Joan de Déu. Observatorio de Salud de la Infancia y la adolescencia, estrena nou portal 
amb més seccions. Si voleu rebre el Butlletí mensual de http://faroshsjd.net contacteu-hi, hi ha articles 
i notícies interessants!
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conclusiones
• Evidencia científica
Los expertos reunidos en el Congreso consideran necesario trasladar a los afectados y sus familias, a las admi-
nistraciones públicas y la sociedad en general la evidencia científica de la existencia del Trastorno por déficit de 
atención con o sin hiperactividad –TDAH. Por ello se debe insistir en el rechazo expreso y contundente a cualquier 
tipo de especulación sobre el carácter “inventado” del TDAH.

Al contrario, la evidencia científica, contrastada en la comunidad científica internacional en multitud de estudios 
sometidos al correspondiente escrutinio y control metodológico y publicados en las revistas de referencia, señala 
que el TDAH es un trastorno crónico de origen neurológico. Es la patología psiquiátrica más estudiada en la 
infancia y el segundo trastorno con más prevalencia en esta edad (entre el 5% y el 7% de los menores). El TDAH, 
como consecuencia de su carácter crónico persiste en un alto porcentaje de afectados en la edad adulta (entre 
el 50% y el 60% de los que lo han padecido en la infancia y la adolescencia), estando su prevalencia entre la 
población adulta entre el 3% y el 4%. Asimismo debe señalarse la alta presencia de otros trastornos comórbidos 
o asociados, tanto en la edad adulta como en la infancia y la adolescencia. Asimismo, se considera necesario 
seguir avanzando en la descripción de las manifestaciones de los síntomas nucleares del trastorno, adaptado a 
la realidad personal y sociolaboral de las personas adultas.

• Diagnóstico y Tratamiento multimodal
No existe, según los estudios presentados, ni sobrediagnóstico ni sobremedicación en relación con el TDAH en 
España, sin perjuicio de la existencia, como ocurre en todo tipo de patologías, de diagnósticos inadecuados. 
Sin embargo debe llamarse la atención sobre la existencia, conforme a los indicadores de prevalencia, de un 
porcentaje todavía muy relevante de población infantil y adulta no diagnosticada y, por lo tanto, privada de 
recibir el correspondiente tratamiento con los riesgos de esta situación. El TDAH tiene un diagnóstico clínico 
plenamente validado y debe realizarse por un profesional médico con la formación adecuada. El tratamiento del 
TDAH tiene carácter multimodal, combinando la intervención farmacológica, psicológica y el apoyo pedagógico. 
También se ha demostrado en los estudios presentados la eficacia de este tratamiento en los adultos afectados, 
con las adaptaciones correspondientes a su situación. En el caso de los fármacos se evidencia la eficacia de los 
mismos fármacos que se utilizan en los menores, si bien con las adaptaciones obvias derivadas de las diferencias 
de peso entre menores y adultos.

• Acceso al tratamiento
El alto precio de los fármacos, el tratamiento psicoterapéutico y el psicopedagógico, indicados en el tratami-
ento del TDAH, está teniendo como consecuencia que muchas personas diagnosticadas no puedan acceder al 
tratamiento. La situación es especialmente grave en el momento económico actual, que está provocando que 
las familias más desfavorecidas y necesitadas estén suspendiendo y no puedan acceder a su tratamiento, ni tan 
siquiera al farmacológico. Es imprescindible que las Administraciones Públicas den una respuesta urgente a esta 
situación. Específicamente y para su inmediata adopción, dado su carácter normativo, se solicita, con base en 
el carácter crónico del TDAH y por estricto sentido de justicia, la inclusión de los fármacos indicados en el tra-
tamiento del TDAH en el grupo de aportación reducida de los beneficiarios. Asimismo se pone de manifiesto la 
necesidad de dotar de mayores medios económicos y humanos a las Unidades de tratamiento psicoterapéutico 
y psicopedagógico de este trastorno.

• Riesgos en adolescencia y adultos
Se pone de manifiesto la evidencia de que una ausencia de diagnóstico y tratamiento adecuados en la infancia, 
sitúa a las personas afectadas ante consecuencias graves en la adolescencia y edad adulta, tales como fracaso 
y abandono escolar y desarrollo de otros trastornos como el abuso de sustancias y trastornos de conducta que 
pueden llevar, en los casos más graves, a la comisión de infracciones penales. Para prevenir la aparición de estas 
consecuencias tan graves personal y socialmente se requiere que el diagnóstico se realice en el momento más 
temprano posible y que se garantice el derecho al tratamiento adecuado.

• Protocolos de actuación coordinada
Queda patente de una forma tajante la necesidad de una actuación coordinada de las Administraciones im-
plicadas en el tratamiento y la prevención de la aparición de las consecuencias que este trastorno puede llevar 
aparejadas: Sanidad, Educación, Políticas Sociales y Justicia. Para la eficacia de esta coordinación, la experiencia 
demuestra que el instrumento más adecuado es el establecimiento de protocolos que garanticen esta coordi-
nación y actuación conjunta.

Conclusiones del iii congreso nacional del Trastorno 
por deficit de atención con o sin hiperactividad (Tdah): 

“creciendo con el Tdah: adolescentes y adultos”
22-24 de abril de 2010, Granada

III Congreso Nacional de Tdah, celebrado en Granada, organizado por La Federación Española de 
asociaciones de ayuda al déficit de atención e hiperactividad – FEaadah, y la asociación de Madres y 
Padres de niños y adolescentes hiperactivos y con trastornos conductuales de Granada- aMPaChICO-



•Igualdad de trato educativo
La realidad educativa de España pone de manifiesto que hay diferencias de trato a los escolares afectados por el 
TDAH dentro del sistema educativo, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que estén escolarizados. Por 
ello en este Congreso pone de relieve la necesidad de que las Administraciones Educativas garanticen el derecho 
a la igualdad de todos los escolares españoles afectados por el TDAH, mediante el reconocimiento expreso en la 
Legislación Básica Estatal de sus necesidades específicas de apoyo educativo, sin prejuicio de que cada Comunidad 
Autónoma garantice normativamente, para los escolares de su ámbito, esta consideración.

• La responsabilidad de las familias
Una adecuada intervención sobre el TDAH requiere de una intensa implicación familiar. Para que ello sea posible es 
imprescindible que las familias accedan a la información y formación suficiente sobre el Trastorno y su manejo, así 
como apoyo económico y social que garantice el tratamiento y el acceso a los recursos educativos pertinentes.

• Importancia y necesidad del movimiento asociativo
El Congreso resalta la importancia de las plataformas asociativas como cauces para canalizar las distintas nece-
sidades que siguen existiendo en las familias de afectados por el TDAH, tales como la necesidad de formación, 
concienciación y avances para un mejor futuro en el entorno familiar y social.

L’objectiu és informar sobre el criteri de l’Administració 
tributària sobre la deducció de determinades despeses 
en l’activitat professional, concretament, en relació 
al concepte de béns i despeses afectes a l’activitat en 
modalitat d’estimació directa simplificada, el qual pot 
ser perfectament d’aplicació a l’activitat professional 
de logopèdia.

Cal dir, abans de tot, que el criteri que ara explicarem 
ha estat sempre el mateix per part de l’Administració 
tributària. Tanmateix, des de l’experiència, fins ara no 
s’havia detectat la seva aplicació massiva amb requeri-
ments de l’impost de la renda del 2008 que estan arri-
bant als contribuents en l’actualitat. La sensació que es 
tenia és que l’Administració deixava al contribuent que 
apliqués el seu criteri i el seu sentit comú, de manera 
que hi havia una certa “permissivitat”.

En general, qualsevol tipus de bé no s’entendrà afectat 
a l’activitat professional quan s’utilitzi de manera simul-
tània per a una activitat econòmica i per a necessitats 
particulars. Només s’accepta en els casos que:
a) L’ús particular sigui notòriament irrellevant i accessori.
b) Quan es tracti de béns o serveis que puguin tenir un 
aprofitament per separat i independentment. O sigui que 
es tracti de béns divisibles, com ara un bé immoble. 

Així doncs, això implica per exemple, que en el cas d’un 
bé immoble afectat parcialment, es pugui deduir la part 
proporcional de les despeses derivades de la titularitat 
de l’habitatge, com ara amortitzacions, impost de béns 
immobles, comunitat de propietaris, etc.

Tanmateix, i per contra, les despeses derivades de submi-
nistres, com ara aigua, llum, gas i telèfon, etc., només se-
ran deduïbles quan es destinin exclusivament a l’exercici de 
l’activitat, sense que es pugui aplicar cap mena de prorrata 
en el cas de compartir-ho amb ús privat o particular.

El mateix passa amb el vehicle que s’utilitza de manera 
indistinta per a finalitats professionals i personals. La llei, 
en aquest sentit encara és més clara i estricta, de manera 
que no permet la deducció de les despeses relacionades 
amb l’ús del cotxe ni amb la seva adquisició si no està 
exclusivament afecte a l’activitat professional, la qual 
cosa és extremadament difícil de demostrar.

Us  referim el link d’una sèrie de consultes vinculants 
de la Direcció General de Tributs dels darrers 2 anys en 
les que queda palès la interpretació de l’Administració 
i el raonament jurídic que fan de la norma. 

Consulta V023110:
http://petete.minhac.es/Scripts/know3.exe/tributos/
CONSUVIN/texto.htm?NDoc=16089&Consulta=%2E
EN+NUM%2DCONSULTA+%28v0%32%33%31%2D
%310%29&Pos=0&UD=1

Consulta V0612-09:
http://petete.minhac.es/Scripts/know3.exe/tributos/
CONSUVIN/texto.htm?NDoc=13604&Consulta=%2E
EN+NUM%2DCONSULTA+%28v0%36%31%32%2D
0%39%29&Pos=0&UD=1

Consulta V1424-09:
http://petete.minhac.es/Scripts/know3.exe/tributos/
CONSUVIN/texto.htm?NDoc=14424&Consulta=%2E
EN+NUM%2DCONSULTA+%28v%31%34%32%34%
2D0%39%29&Pos=0&UD=1

Com a conclusió, fer doncs, l’advertència a tots els 
professionals logopedes exercents, que potser creieu 
que es podia discriminar la part de totes les despeses 
que tenien ús privat i professional, que no sempre serà 
possible. 

Recordar-vos també, els requisits generals perquè una 
despesa sigui deduïble a part dels requisits explicats 
en aquest article en referència a l’afectació del bé i la 
despesa:
• Compliment del principi de correlació entre el nivell 
d’ingressos i despeses.
• Les despeses han d’estar vinculades a l’activitat econò-
mica (afectes i necessàries per a l’activitat).
• Degudament justificades amb el seu comprovant o 
factura.
• Degudament comptabilitzades o registrades en els 
llibres obligatoris.

Esperem que aquest article sigui de la vostra utilitat 
dins del vostre àmbit professional i recordar-vos que 
teniu en el CLC un servei jurídic per aclarir els dubtes 
que pugueu tenir al respecte.

Comentaris sobre la deducció de certes despeses de l’activitat 
professional a l’impost sobre la renda de les persones físiques
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Associació Catalana de 
Malalties Neuromusculars

III Setmana de les Persones amb Malalties Neuromusculars
Del 7 a l’11 de Juny de 2010 / 18:00 h

Centre Cultural Can Fabra / Ajuntament de Viladecans

7 de juny, dilluns (Centre Cultural Can Fabra). Hora: 18:00h.
Assumint compromisos amb la nostra salut (pacient expert, testament vital)

8 de juny, dimarts (Centre Cultural Can Fabra). Hora: 18:00h.
Llei de dependència.

9 de juny, dimecres (Centre Cultural Can Fabra). Hora: 18:00h.
Les ajudes tècniques, la fisioteràpia, la rehabilitació i l’autonomia.

10 de juny, dijous (Ajuntament de Viladecans). Hora: 18:00h.
Ensenyament, el principi de la inclusió.

11 de juny, divendres(Centre Cultural Can Fabra)Hora:18:00h.
Cuidem els que ens cuiden.

Centre Cultural Can Fabra 
c/ Segre, 24-32. 08030 Barcelona
Metro: Línia 1, estació Sant Andreu.
Bus: 73, 40, 35, B20, B22, 126.
Ferrocarril Renfe, Estació Sant Andreu.

Ajuntament de Viladecans 
c/ Jaume Abril, 2. 08840 Viladecans
Ferrocarril Renfe, Estació Viladecans.

Informació 
externa
1a Jornada sobre Teràpies 
Alternatives i Logopèdia
Data: 12 de Juny de 2010
Lloc: Casa d’Espiritualitat St. Felip Neri
Organitza: A.L.E. Asociación de Logopedas de España
Informació: 963 525 142 / 692 571 934
E-mail: alelogopedas@gmail.com
www.ale-logopedas.org

13a Mostra de Cant de Pacients i 
Alumnes d’Art & Salut de la Veu
Data: 18 de juny a les 19 h 
Lloc: Centre Cultural Collblanc-La Torrassa. 
Avd. dels Desamparats, 87. L’Hospitalet de Llobregat
Metro Santa Eulàlia, Collblanc i la Torrassa
Per a més informació, tel.: 93 296 56 10

El Centre de la Veu Eduardo Ríos les informa de que 
el sábado día 19 de Junio de 2010 a las 18:00, sus 
alumn@s de canto y el pianista Gustavo Llull 
realizarán un CONCIERTO en el Centre Cívic Fort 
Pienc (C/Ribes, 14) Metro L1 Arc de Triomf i Marina. 

LA ENTRADA ES LIBRE, pero es necesario reservar entra-
da en el teléfono 932327827 y recogerla 15 minutos 
antes del concierto.

XXVII Congreso Internacional de AELFA: 
Nuevos retos, nuevas posibilidades.
Valladolid, 7, 8 y 9 de julio de 2010.
Lugar: Facultad de Medicina de Valladolid
Información: www.aelfavalladolid2010.com
Tel. 902 500 493 – info.aelfa@evento.es

14ª Conferencia Internacional de 
ISAAC: Comunicando mundos. 
Barcelona, 24 al 31 de julio de 2010.
Este evento, sobre Comunicación Aumentativa y 
Alternativa (CAA) contará con 2 días de formación, 4 
días de conferencias y 2 días de simposio científico.
Información: http://www.isaac2010.org

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
Convocatoria para Pósteres: Consultar las normas para la 
presentación de trabajos. Plazo máximo para envío de 
resúmenes: 10 de Junio de 2010.
Para más 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 Barce-
lona) i Grup de Recerca ALLENCAM (Universitat Pompeu 
Fabra). Patrocini: A.E.A.L.
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

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.catd
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