
5es Jornades 
de Logopèdia i Odontologia

El 30 de gener d’enguany, dins el marc del Fòrum Dental 
del Mediterrani, es van portar a terme les 5es Jornades de 
Logopèdia i Odontologia, organitzades pel CLC. El títol 
d’aquest any era Assignatures pendents en l’abor-
datge interdisciplinari del Sistema Estomatognàtic: 
estat actual i perspectives de futur.

Van ser tot un èxit d’assistència, ja que vam comptar 
amb unes 130 persones. A la propera Revista trobareu 
més informació sobre aquestes Jornades.

El programa integrava presentacions sobre les dife-
rents especialitats que intervenen en el diagnòstic i el 
tractament de les alteracions i disfuncions del sistema 
estomatognàtic (SE). Vam comptar amb ponències de 
gran qualitat i amb noves aportacions sobre aquesta 
àrea de treball del logopeda.

A més a més, i amb l’objectiu de contribuir a la detecció 
precoç i a l’abordatge de les alteracions del SE, es va 
presentar el Protocolo Interdisciplinario de Exploración 
Orofacial para niños y adolescentes, desenvolupat per 
un grup de professionals integrat per l’otorinolaringò-
leg Jordi Coromina, els odontòlegs Pablo Echarri, Elsa 
Bottini, Emma Vila i Alberto Carrasco, i les logopedes 
Lyda Lapitz, Graciela Donato i Diana Grandi. Aquest 
protocol és un recurs d’utilització senzilla i ràpida, per 
fer la primera detecció d’alteracions i la derivació al 
professional adequat. Està a la vostra disposició en el 
Web del CLC: www.clc.cat, per posar-lo en pràctica. 

Des de l’organització de les Jornades vam fer una 
convocatòria per presentar pòsters amb casos clínics, 
experiències professionals, estudis de recerca, etc., 
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relacionats amb el programa científic. Algunes compa-
nyes logopedes van respondre positivament a aquesta 
crida. Es van presentar 4 pòsters i el Comitè Científic 
va acordar donar el premi com a millor pòster al titulat 
“Disfunciones del sistema estomatognático y bajo 
rendimiento académico”, elaborat per la logopeda 
col·legiada Elisenda Peradejordi, a qui felicitem una 
vegada més!

Esperem que per a properes edicions es presentin més 
treballs, perquè aquesta és una manera molt eficaç per 
donar a conèixer la feina que fem els logopedes espe-
cialitzats en Teràpia Miofuncional (TMF).

S’ha avançat moltíssim en aquest camp de treball, el 
nombre de logopedes formats en TMF ha crescut de 
manera important i s’ha consolidat, a poc a poc, una 
relació interprofessional odontologia-logopèdia cada 
cop més fructífera i profitosa, tant per a professionals 
com per a usuaris. Però encara tenim una sèrie de reptes 
pendents, com ara ampliar la nostra feina a altres àrees, 
fer més incursions en estudis, publicacions, seguir sen-
sibilitzant sobre la nostra tasca i la necessitat del treball 
interdisciplinari algunes especialitats de l’odontologia, 
com la d’ATM, la de cirurgia maxil·lofacial, com així també 
a altres col·lectius professionals que també intervenen 
sobre el SE. 

Certament, les Jornades de Logopèdia i Odontologia 
són una ocasió important per afavorir l’intercanvi, con-
solidar les fites aconseguides i fer que les “assignatures 
pendents” es vagin aconseguint, amb la participació i 
el compromís de tots els professionals que treballem 
sobre el SE.
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El passat 8 de febrer ens va deixar el nostre amic i excepcional formador Javier Sangorrin. A part d’ensenyar-nos 
com treballar, diagnosticar i tractar a les persones amb problemes de tartamudesa, també ens va ensenyar tot un 
ventall d’experiències viscudes que va compartir amb tots nosaltres. Els que el coneixíem guardarem un record 
entranyable que perdurarà en el temps.

Junta de Govern del CLC

Vocalia de Girona
El passat divendres 6 de febrer va tenir lloc la 
trobada de logopedes de Girona.

Va ser una trobada participativa, en la que ens va 
acompanyar la Dra. Anna Vilà Alsina, odontòloga 
col. núm. 4421.

En primer lloc, la Dra. Vilà ens va parlar de 
la importància del treball en equip entre 
l’ortodontista i el logopeda. També ens va exposar 
diferents casos clínics a partir dels quals vam 
aprofundir sobre alguns aspectes de Teràpia 
Miofuncional. Vam aconseguir crear un interessant 
intercanvi d’informació i d’opinions.

Seguidament, entre totes les logopedes assistents 
vam acordar d’organitzar un curs de dislèxia i 
dificultats en la lectoescriptura a Girona. I també 
vam parlar d’algunes inquietuds, com el tema 
logopèdia i educació, Pla de Bolonya,… 

En nom de la vocalia volem donar les gràcies 
a aquelles logopedes que col·laboren a buscar 
espais per fer les trobades, aportant propostes,… 
Entre totes fem la feina molt més fàcil.

Esperem que en la pròxima convocatòria siguem 
més logopedes i així sigui encara més enriquidora!

Vocalia de Tarragona
El passat 22 de novembre de 2008 ens vam 
reunir amb l’associació Crane, amb l’objectiu 
de donar-se a conèixer i ens van parlar sobre 
la seva associació,  sobre els Traumatismes 
Cranioencefàlics i vam poder debatre el buit amb 
el qual es troben els afectats a nivell assistencial 
una vegada han superat la fase aguda i se’ls dona 
l’alta hospitalària, ja que en la majoria de casos 
queden seqüeles importants a nivell físic, cognitiu, 
emocional i social. 

També estem organitzant una trobada amb 
l’associació Down Tarragona, més endavant rebreu 
la convocatòria indicant-vos dia i lloc.
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Unitat de Baixa Visió del Centre Universitari de 
la Visió Universitat Politècnica de Catalunya

El logopeda a l’escola pública... 
estat de la qüestió (2ª part)
Com ja us vàrem informar a la Revista del CLC núm 16, “Un dels objectius prioritaris del CLC des de la seva 
creació ha estat aconseguir el reconeixement de la professió de logopeda en els diferents àmbits on es 
desenvolupa. En aquest sentit, el CLC ha fet al llarg dels deu anys de vida col·legial una sèrie d’activitats 
i de reunions per tal d’aconseguir, per part del Departament d’Educació, el reconeixement i la contrac-
tació del logopeda diplomat sense la condició indispensable de ser mestre, situació que fins al moment 
actual, i malgrat que en algun moment al llarg d’aquests últims anys semblava que podia canviar, segueix 
exactament igual.

El canvi de l’anterior llei d’educació, (la LOGSE), i l’entrada en vigor de l’actual llei, (la LOE a l’any 2006), 
va semblar que obria la possibilitat de canvi, ja que donava a cada comunitat les competències per fer el 
desplegament d’aquesta llei, i en el seu articulat parla de la possibilitat de contractar “altres professionals 
especialistes”. Des d’aquell moment, i amb el recolzament que podíem trobar a la LOE, el CLC no ha deixat 
de lluitar per aconseguir aquest reconeixement, però els resultats no han estat, fins al dia d’avui, ni prou 
clars ni evidentment els esperats”.

A l’any 2008 la Conselleria d’Educació fa una proposta de Llei: la LEC (Llei d’Educació de Catalunya), que 
des del Col·legi esperàvem amb molta expectativa, però que no té en compte la necessitat de l’atenció dels 
problemes del llenguatge i la comunicació. Per aquesta raó, com vàrem informar a la Revista, el Col·legi 
va elaborar unes esmenes a la llei que tenen com a objectiu demanar, per una banda l’atenció dels nens 
amb necessitats educatives específiques i concretament aquelles que se’n deriven de les alteracions de la 
comunicació i els aprenentatges, i per una altra banda  garantir que aquestes dificultats siguin ateses pels 
professionals qualificats per fer-ho, és a dir, els logopedes.

Durant els mesos d’octubre i novembre vam presentar les esmenes a cada un dels portaveus d’Educació del 
Parlament de Catalunya. Finalment, el dia 19 de gener va tenir lloc la nostra compareixença al Parlament 
de Catalunya, per explicar de viva veu a tota la comissió d’Educació del Parlament la nostra petició. Anna 
Civit (degana del CLC), Elisabeth Dulcet (Directora Tècnica) i M. del Mar Arriaga (Vocal d’Educació) van 
ser les encarregades de fer la presentació oral. Altres integrants de la Junta de Govern, com així també 
els advocats del CLC, vam anar-hi per recolzar les nostres companyes. Realment va ser una presentació 
impecable, en paraules d’un dels parlamentaris, “...ens heu donat una classe magistral”.

Ara hem d’esperar que els parlamentaris tinguin en compte les nostres esmenes i les proposin, tal com la 
majoria d’ells ens van dir, perquè quedin reflectides al text definitiu de la LEC.

Què és la Baixa Visió?
És una discapacitat visual provocada per diverses 
malalties oculars que no pot ser corregida amb 
cirurgia ni tractament farmacològic o ulleres 
convencionals.
Quan hem d’anar a la consulta de Baixa Visió?
Si tenim una pèrdua visual, que pot ser lleugera 
o greu, i l’oftalmòleg ha esgotat els seus recursos 
de tractament mèdic, és el moment d’anar a un 
centre de baixa visió.

Passeig del 22 de juliol, 660 - 08222 Terrassa (Barcelona) - Tel. 93 739 83 49  -  Fax 93 739 83 01 - cuv.info@upc.edu  -  www.cuv.upc.edu

El Centre Universitari de la Visió (CUV) és la clínica 
universitària de la visió de la Universitat Politècnica 
de Catalunya. Té com a missió constituir-se en 
centre de referència i excel·lència universitària en 
docència i investigació. La Unitat de Baixa Visió 
és una de les unitats del Centre on trobareu un 
equip d’especialistes que us ofereixen recursos, 
mitjançant un programa de rehabilitació 
personalitzat, per treure el màxim profit de la 
vostra resta visual.  



Agenda 
de Formació Continuada 
del CLC

NOUS COL·LEGIATS
Del 6 de novembre de 2008 al 13 de febrer 
de 2009

Abadias Guillamón, Lidia - Barcelona
Alarcón Piñana, Meritxell - Pineda de Mar
Aledón Andújar, Núria - Valls
Balada Vidal, Montse - Tarragona
Briones Sigalés, Marta - Vilassar de Mar
Bruce, Christen - Barcelona
Calvo Martín, Maria - Barcelona
Cantarell Coll, Montserrat - Manresa
Carbó i  Audí, Irene - Móra la Nova
Cardoner Fisas, M. del Mar - Barcelona
Cid i Pañella, Marta - Amposta
Cumplido González, M. Belén - S. Boi de Llobregat
Esteve i  Toló, Sílvia - Sarrià de Ter
Flores Jiménez, Luisa Mª - Barcelona
Gasull Poch, Rosa - Girona
González i Poveda, Xavier - Barcelona
González Schneeweiss, Alina - Barcelona
Icart Gómez, Lourdes - Castelldefels
Jiménez  Vallecillo, Jose Mª - La Linea de la Concepción
Lasarte Echevarría, Arantza - Pamplona
Luceño Macarro, Mª Ángeles - Badalona
Madir García, Sandra - Barcelona
Marin Barbany, Mª Rosa - Sabadell
Martín Murcia, Eva M. - Barcelona
Pérez Benítez, Montserrat - Mollet del Vallès
Planells Torrent, Maira - Arenys de Mar
Pujolar Careta, Montserrat - Artés
Rabasseda Sánchez, Marta - Sta. Coloma de Farners
Rifà Volart, Mª  Glòria - Parets del Vallès
Roig López, Núria - Manresa
Sesé Sabartés, Mercè - Barcelona
Sinard Alabau, Nevià - Sabadell
Solsona Geronès, Alexandra - Palamós
Suau Lleal, Marina - Tiana
Vargas Pérez, Gladys - Barcelona
Venegas Vallejo, Beatriz - Mataró
Vilaltella Verdes, Sònia - Gijón

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

• Curs: 
“Noves consideracions per el diagnòstic i el 
tractament de les disfuncions orofacials”
(és indispensable haver fet el 1r nivell de Disfuncions Orofacials) 
A càrrec de Graciela Donato i Diana Grandi
Data: 9 i 23 de maig de 2009. 
Durada: 16 hores
Lloc: CLC 

• Curs:
“Tratamiento de la tartamudez infantil”
A càrrec d’Alicia Fernández -Zúñiga
Dates: 29 i 30 de maig de 2009  
Durada: 12 hores
Lloc: CLC 

• Curs:
“Habilidades terapéuticas en terapia del 
lenguaje: relaciones terapeuta-paciente”   
A càrrec d’Alicia Fernández -Zúñiga   
Dates: (juny a confirmar)  
Durada: 16 h
Lloc: CLC

• Curs:
“La logopèdia en els nens i joves amb TDAH”
A càrrec: M. Carme Martín   
Dates: 8, 9 i 10 de juliol de 2009 
Durada: 12 h  
Lloc: CLC  
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Reproduïm una informació que ens va arribar de l’IALP 
per si és del vostre interès.
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