
 
 

COMUNICAT DEL COMITÈ ORGANITZADOR DEL
V CONGRÉS DEL COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA
 

 
Benvolguts i benvolgudes congressistes, ponents, patrocinadors, coordinadors i comitès, 
 
A partir de les últimes declaracions del Ministeri de Sanitat, anunciant que Espanya ha elevat 
l'escenari d'alerta contra el coronavirus, passant de “contenció” a "contenció 
qual cosa requereix d'un conjunt de mesures addicionals, el Comitè Organitzador del Congrés 
Barcelona 2020 comunica el següent:
 

 AELFA-IF i el Col·legi 
addicionals que el Ministeri

 El Comitè Organitzador del Congrés continuarà amb la tasca de gestió 
tota reunió científica requereix, respectant els protocols de Sanitat indicats per les 
Institucions competents.

 
Per tot això, comuniquem que, en principi, 
l'esmentat Congrés (2-4 juliol 2020 a Barcelona), estant obertes a la possibilitat d'ajornar les 
dates (després de l'estiu en cas necessari
programa, si les autoritats sanitàries declaressin qualsevol altre escenari sanitari en els propers 
mesos.  
 
Agraïm el vostre interès, el vostre compromís pel Congrés i la vostra col·laboració en aquests 
moments d'establiment de 
declaracions oficials que es realitzin tant per part del Ministeri de Sanitat, com per aquesta via 
oficial del Congrés. 
 
   
Rebeu una cordial salutació,  
 
 

Presidentes del XXXII Congreso

 

COMUNICAT DEL COMITÈ ORGANITZADOR DEL XXXII CONGRÉS INTERNACIONAL D'AELFA
DEL COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, BARCELONA 2020. 

Barcelona, 

s i benvolgudes congressistes, ponents, patrocinadors, coordinadors i comitès, 

declaracions del Ministeri de Sanitat, anunciant que Espanya ha elevat 
l'escenari d'alerta contra el coronavirus, passant de “contenció” a "contenció 
qual cosa requereix d'un conjunt de mesures addicionals, el Comitè Organitzador del Congrés 
Barcelona 2020 comunica el següent: 

egi de Logopedes de Catalunya compliran rigorosament
addicionals que el Ministeri de Sanitat publiqui i actualitzi.  
El Comitè Organitzador del Congrés continuarà amb la tasca de gestió 
tota reunió científica requereix, respectant els protocols de Sanitat indicats per les 
Institucions competents. 

Per tot això, comuniquem que, en principi, es mantenen les dates, la seu i el programa
4 juliol 2020 a Barcelona), estant obertes a la possibilitat d'ajornar les 

dates (després de l'estiu en cas necessari, respectant els pagaments realitzats
programa, si les autoritats sanitàries declaressin qualsevol altre escenari sanitari en els propers 

Agraïm el vostre interès, el vostre compromís pel Congrés i la vostra col·laboració en aquests 
moments d'establiment de mesures addicionals i us preguem romangueu atents/as a les 
declaracions oficials que es realitzin tant per part del Ministeri de Sanitat, com per aquesta via 

 

Lidia Rodríguez & Mireia Sala 
Congreso Internacional AELFA-IF i V Congrés del Col·legi de Logopedes

www.aelfa.org / www.clc.cat  
 
 

 

 
 

ACIONAL D'AELFA-IF I 
, BARCELONA 2020.  

Barcelona, 10 març 2020 

s i benvolgudes congressistes, ponents, patrocinadors, coordinadors i comitès,  

declaracions del Ministeri de Sanitat, anunciant que Espanya ha elevat 
l'escenari d'alerta contra el coronavirus, passant de “contenció” a "contenció reforçada", la 
qual cosa requereix d'un conjunt de mesures addicionals, el Comitè Organitzador del Congrés 

rigorosament les mesures 

El Comitè Organitzador del Congrés continuarà amb la tasca de gestió i logística que 
tota reunió científica requereix, respectant els protocols de Sanitat indicats per les 

es mantenen les dates, la seu i el programa de 
4 juliol 2020 a Barcelona), estant obertes a la possibilitat d'ajornar les 

realitzats) i mantenint el 
programa, si les autoritats sanitàries declaressin qualsevol altre escenari sanitari en els propers 

Agraïm el vostre interès, el vostre compromís pel Congrés i la vostra col·laboració en aquests 
mesures addicionals i us preguem romangueu atents/as a les 

declaracions oficials que es realitzin tant per part del Ministeri de Sanitat, com per aquesta via 

del Col·legi de Logopedes Catalunya 


