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Nova junta de govern
La nova Junta de Govern agraeix les mostres de suport rebudes
i aprofita la ocasió per dir-vos que posarà tota la força i
l’entusiasme per continuar treballant per a la nostra professió!
Anna Civit
Diana Grandi
M. Carme Martín
Caterina Noguer
Sergi Riera
Elisabeth Dulcet
M. del Mar Arriaga
Sara Artau
Ingrid Fontanals
Anna Vila
Noemí Rodríguez Mitjavila
Olga Rion

DEGANA
SOTSDEGANA
SECRETÀRIA
COMPTADORA
TRESORER
VOCAL DE BENESTAR I FAMÍLIA
VOCAL D’EDUCACIÓ
VOCAL DE SALUT
VOCAL DE BARCELONA
VOCAL DE GIRONA
VOCAL DE LLEIDA
VOCAL DE TARRAGONA

Bones vacances a tothom!!!

NOUS COL·LEGIATS

Del 13 d’abril al 20 de juny de 2007
Blanco Sans, Núria - Tarragona
Castro Mestres, Roger - L’H de Llobregat
Cuevas Eduardo, Meritxell - L’H de Llobregat
Escobedo Peruga, Patrícia - Hostalets de Pierola
Ferré Ferré, Anna - Barcelona
Gómez i Salvadó, Laia - Figueres
Olivet Roca, Blanca - Lleida
Pérez i Bellavista, Cristina - La Garriga
Rubio Serrano, Núria - Barcelona
Salas Roca, Gemma - Lleida
Sánchez Collet, Carme - Mataró
Trives Selfa, Clara - Pineda de Mar
Ventura Clavera, Mª Rosa - Granollers

També es pot consultar el llistat a la web del CLC
www.clc-logopedia.org
Benvinguts al CLC!

COL·LEGIATS NO EXERCENTS
Adsarias Jiménez, Nohémi - Barcelona
Albiac Viñolas, Lina - Flix
Aloy Duch, Elena - Barcelona
Aluja Polo, Montserrat - Barcelona
Álvarez Muñoz, Sonia - Mataró
Amorós López, Núria - Palma de Mallorca
Anido Rodríguez, Carmen - Barcelona
Arroyo Navajas, Lídia - Granollers
Artacho de Gea, Sònia - La Bisbal
Auguets i Guixé, Mercè - Solsona
Barberan i Fayos, Núria - Barcelona
Barés Hernández, S Carolina - Olesa de Montserrat
Barrera Linares, Lourdes - Zaragoza
Batet I Mestre, Olga - Solsona
Belinchón Soto, Mª Gabriela - Lleida
Benítez Porras, Elisabet - Barcelona
Blanco Marañón, J. Gabriel - Ciaño-Langreo
Blecua Longás, Beatriz - Barcelona
Bosch Argelich, Montserrat - Barcelona
Brugué Soler, Francesca - Bàscara
Calderón López, Carmen - Cerdanyola del Vallès
Calls Reverter, M. Cinta - Barcelona
Capdevila Roca, Montserrat - Molins de Rei
Caro Pedrós, Carmen Mª - S. Coloma de Gramenet
Carreño Salvador, M. Lluïsa - Terrassa
Carreras Cubarsí, Carolina - S. Medir - Canet d’Adri
Castillo Maldonado, Anna - Barcelona
Cifuentes Monné, Mònica - Les Borges Blanques
Conesa Solà, Teresa - Creixell
Cubilla Simó, Cristina - Barcelona
Cuevas Eduardo, Meritxell - L’H de Llobregat
De la Torre Cortés, Pilar - Sta. Coloma de Gramenet
De Lamo González, Eduardo - Barcelona
Dei-cas, Monica - Caldes de Montbui
Domene Barceló, Daniel - Barcelona

Espachs Montalà, Ramon - Lleida
España Tarragó, Eva - Barcelona
Estapé Digón, Elisenda - S. Feliu del Llobregat
Esteve Cots, Tania - Sta. Cristina d’Aro
Estrada Ramos, Marta Mª - Zaragoza
Fàbregas Perucho, Montse - Lleida
Fernández López, Brígida - Granollers
Fernández López, M.àngels - Manresa
Ferreira Casas, Sílvia - Vic
Ferreras Beltran, Judit - Badalona
Flix i Quintana, Meritxell - Gelida
Fuentes Garijo, Celestina - S. Salvador de Guardiola
Gañet Millà, Josefina - Teià
Garcés i Gatnau, Núria - Barcelona
García Ezquerra, Raquel - Capellades
García Gigante, Mireia - Figueres
Garriga Sans, M. Montserrat - L’H de Llobregat
Gil Egea, Margarita - Corbera de Llobregat
Gil Vila, M. Àngels - Premià de Mar
Gimeno Toribio, Alba - Barcelona
Giner Segura, Susanna - Tarragona
Goenechea Domínguez, Natalia - Sevilla
Gonfaus Lavagna, Roser - Sabadell
González Boris, Marta - Figueres
González González, Anna M. - Roses
Gorostiza Lasa, Juan Carlos - Oviedo.
Guillén Fernández, Mª Ángeles - Villena
Hernández López, Jordi - Sabadell
Herrer Pastor, Pilar - Lloret de Mar
Higuera Gil, Raquel - Sta Coloma de Gramenet
Honrubia Tutusaus, Núria - Gavà
Jiménez Rodríguez, Ana M. - Las Torres de Cotillas
Jordà Pou, Gemma - Barcelona
Jornet Aragonès, Anna M. - Cambrils
Julià Escolà, Laura - La Seu D’Urgell
Labraña Beltran, Empar - Calella
Laguardia Villares, Amaia - Pamplona
Lavado Nicolau, Sònia - Mataró
Llopis Huertas, Laura - Barcelona
Lloret Marco, Jara - Castellví de Rosanes
Lloreta i Oliva, Carme - Barcelona
López Espín, María Jesús - Martorelles
López Gómez, Raquel - Barcelona
López Nuñez, Alicia - Canyamars
Magdaleno Bassas, Lydia - Bellaterra
Manau Vila, Ingrid - Sant Quirze del Vallès
Manen Calvet, Elisabet - Barcelona
Marí Sala, Meritxell - Figueres
Martín Sánchez, Mª Teresa - S. Vicenç de Montalt
Martínez de Luna Farran, Amaya - Almacelles
Martínez Navarro, Núria - Barcelona
Martos Guiteras, Ester - Tona
Mateo Cepa, Ana Maria - Pineda de Mar
Medalla Cufí, M. Montserrat - Blanes
Melero Muñoz, Rosa M. - Yecla
Miquel Montañola, Eva - Lleida
Molera i Farré, Gemma - Pineda de Mar
Monzó Samblás, Glòria - Barcelona
Moreno Palma, Mª Jesús - Manresa
Moret Obis, Ana - Esplús
Nadal i Miralles, Matilde - La Seu d’Urgell

Navarro Cano, Joan Manel - El Badorc (Piera)
Noguera Constantí, Rosa M. - Barcelona
Nosàs Ros, Thaïs - Barcelona
Ortega Cedeño, Betty - Barcelona
Ortega Hellín, Sheila - Barcelona
Pagès Martínez, Itziar - Sant Quirze Safaja
Panadero Serrano, Nadia - Arenys de Munt
Pareta Rubau, Núria - Tor
Paulí Satué, Montse - Avinyonet de Puigventós
Pavón García, Isabel - Viladecans
Pedrero Gebauer, Maria Dolores - Canovelles
Pérez i Bellavista, Cristina - La Garriga
Pérez Ordóñez, Susana - Sant Boi de Llobregat
Periáñez Maquedano, M. Concepción - Las Rozas
Pezantes Pérez, Vilma Esperanza - Barcelona
Pina Ángel, Rubén - Barcelona
Portilla Ramírez, Claudia Rosario - Terrassa
Posadas Sánchez, Carles - Limerick (Ireland)
Pujol i Salabert, Montserrat - Barcelona
Pujol Reynares, Berta - Sant Cugat del Vallès
Rebollo López, María Jesús - Amposta
Retuerto Oliva, Irene - Mase- Vallais (Switzerland)
Ribó Coello, Noelia - Ripollet
Riera Montes, Montserrat - Palma de Mallorca
Rieres Alcolea M.teresa - Amposta
Rodríguez Perea, Víctor Manuel - Valls
Rofes Casas, Carolina - Flix
Rojas Trenado, Sònia - Barcelona
Romero Novo, Carmen - Montcada i Reixac
Roqué Codina, Maite - La Seu d’Urgell
Rovira Martínez, Pineda - Viladecans
Ruíz Hernández, Isabel - Barcelona
Ruíz Reyes, Rafaela - Barcelona
Saboya Morera, Anna - Mataró
Sales Comas, Rosa M. - Barcelona
Sánchez López, Sonia - Madrid
Sánchez Ruiz, María - Roda de Barà
Sánchez Sanz, Antonio - Granollers
Sanromà i Vicente, Magda - Sant Feliu del Llobregat
Sanz Pujol, Anna - Les Franqueses del Vallès
Sastre Cortés, Montserrat - Barcelona
Serrano Villar, Maria del Mar - Madrid
Servitja Tàpia, Magda - Esplugues de Llobregat
Sitjas Mur, Marta - Barcelona
Sixto Tàpia, Núria - Montcada i Reixac
Sobrevia Remiro, Alba - Barcelona
Soler Romagosa, Lourdes - S. Sadurní d’Anoia
Soler Sellarés, Imma - Manresa
Tadeo Serrano, Cristina - Barcelona
Tejera Cervera, Ana Maria - S. Coloma de Gramenet
Tolosa Alierta, M. Carmen - Zaragoza
Torregrosa Benito, Isabel - Barcelona
Torres Canals, Maria - Cerdanyola del Vallès
Travé i Ramis, Montserrat - Les Franqueses del Vallès
Trives Selfa, Clara - Pineda de Mar
Troncoso Parra, Lucila Julieta - Barcelona
Valls i Estartús, M. Mar - Barcelona
Varas Urra, Helena M. - Granollers
Verbo Cervera, Magdalena - Barberà del Vallès
Ylla-català i Duran, Marta - Vic
Zapirain Martín-mora, Mónica - Donostia

Horari a secretaria del CLC de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h
Comunicació per c/e

Amb l’objectiu d’agilitzar les comunicacions entre els col·legiats i el Col·legi, tothom que ho desitgi
podrà demanar que se li enviï la informació per c/e. Necessitem que ens feu saber la vostra
a/e. Gràcies.

2n

Congrés
Internacional
del CLC
6, 7 i 8 de juny de 2007
CosmoCaixa - Barcelona

Com ja sabeu, el 6, 7 i 8 de juny d’enguany es va dur a terme al
CosmoCaixa el 2n CONGRÉS INTERNACIONAL DEL CLC, que
va ser organitzat amb molta il·lusió i empenta i va suposar un
esforç important, per part del col·legi, sobretot perquè vam portar
6 ponents de l’estranger. Van ser tres dies molt intensos i plens
d’experiències per compartir.

L’acte d’obertura va ser a càrrec de Anna Civit,
degana del CLC, la Dra. M. Luisa de La Puente,
en representació de la conselleria de Salut, i l’honorable Ernest Maragall, conseller d’Educació.
Durant aquest acte es va fer el nomenament de
col·legiades d’honor a les logopedes: Conxita Baró,
Carme Bruno, Carmina Comerma, Trinitat Corona,
M. Josefa Porqueras i Montserrat Valls, que es va

completar amb un homenatge al sopar del Congrés, el dia 7.

La temàtica científica del congrés va ser organitzada
en tres blocs: “Llenguatge i lectoescriptura”, “Teràpia miofuncional” i “Neurologia i comunicació”,

amb la finalitat d’abastar el vessant formatiu de
temes molt demanats avui dia per els logopedes.
Per portar-los a terme vam comptar amb prestigiosos professionals nacionals i a més a més,
cadascun d’aquest blocs va comptar amb un o
més de ponents estrangers: Marc Fey dels Estats
Units, Franz Stachowiak d’Alemanya, M. Fernanda
Lara de Colombia, Juan José Huertas d’Argentina
i Irene Marchesan de Brasil.
A més a més, i tenint en compte que formació
i professió van molt unides, vam voler comptar
amb la representació del món professional, i per
això es van programar dues taules rodones: “La
Logopèdia en els diferents àmbits” i “La Logopèdia

a l’Estat Espanyol i a la Unió Europea”, que van ser
molt profitoses encara que malauradament, a la
taula dels diferents àmbits, a última hora ens van
informar que el representant del Departament de
Salut havia tingut un greu imprevist familiar i no
van enviar ningú per substituir-lo. A la taula de
l’Estat Espanyol i la Unió Europea vam comptar, a
més a més dels representants de les universitats i
del Consejo de Colegios de Logopedas, amb la Birgitta Rosén-Gustafsson de Suecia, presidenta de la
CPLOL. També vam trobar a faltar en aquesta taula
la presència d’algun representant del Ministerio de
Educación y Ciencia, ja que per raons d’agenda van
denegar la nostra invitació.

D’altra banda, per tal d’apropar la pràctica de
l’exercici professional als logopedes, es van desenvolupar al llarg dels tres dies 10 tallers sobre
temàtiques molt diverses, que van suscitar molt
d’interès per part dels assistents.
Com a cloenda vam gaudir de la xerrada sobre
Llenguatge Emocional que ens va fer Eduard Punset, i per finalitzar, Diana Grandi, Sotsdegana del
CLC, va presentar els premis al millor pòster i a la
millor comunicació lliure i va fer el tancament del
congrés.
Podeu trobar més informació a la propera Revista.

XII Jornada de Intercambio de Implantados Cocleares
La Asociación de Implantados Cocleares de Espanya organizó la XII Jornada de Intercambio de Implantados
Cocleares en Madrid, que se llevó a cabo el 16 de junio.
La Jornada de Intercambio es una reunión anual, de ámbito estatal que celebra su XII convocatoria
con más de 300 personas en cada una, usuarios de implante coclear, dispositivo con el cual se pueden
paliar la mayoría de las sorderas profundas neurosensoriales bilaterales y recuperar parte de la audición
perdida y que afectan al 2 por mil de la población. Al encuentro asisten tanto padres, como niños,
jóvenes y adultos que utilizan esta ayuda técnica, así como personas candidatas a usarlas y que quieren
conocer directamente al colectivo. El acto fue accesible a la comunicación con transcripción en directo
en pantalla y lectura labial.
Hay alrededor de 5.500 implantados cocleares en España. El 60% son niños y el 40% son adultos. En
España se realizan 600 operaciones de IC al año en 38 centros implantadores, de los cuales 34 pertenecen a la Seguridad Social.

4es Jornades de Logopèdia i Odontologia
El 29 de març de 2007 es van dur a terme les 4es Jornades de Logopèdia i Odontologia dins del
marc del Fòrum Dental del Mediterrani, al Palau de Congressos de Montjuïc.
Van obrir les Jornades el Dr. Josep Lluís Navarro Majó, President del COEC i Anna Civit Canals, Degana del CLC.
A continuació es va desenvolupar la sessió del matí, amb diverses ponències molt profitoses a càrrec de
professionals del país i de l’estranger sobre: El rol del pediatre en la detecció precoç de les disfuncions
del sistema estomatognàtic; Alteracions orofacials més freqüents en Odontopediatria; Alteracions de
les funcions orals, maloclusió i disturbis posturals; Recursos que faciliten l’automatització de la deglució
en tractaments d’ortodòncia i Periodòncia i Logopèdia. El matí es va tancar amb una taula rodona amb
la participació de tots els ponents, moderada per Diana Grandi.
El programa de la tarda va ser molt interessant, ja que mitjançant els diversos casos presentats, va quedar
palés el treball que a nivell clínic s’està fent en l’àrea miofuncional. Graciela Donato va ser la encarregada
de moderar aquestes presentacions. La temàtica de les mateixes va ser molt variada: El paper de l’odontòleg general en la detecció de les disfuncions orofacials; Teràpia Miofuncional en Odontopediatria;
Ortodòncia i TMF. Diagnòstic tardà en alteracions funcionals; Aportacions de la TMF en Educació Infantil;
Abordatge grupal en Teràpia Miofuncional; Teràpia Miofuncional en el control dels hàbits; Ortodòncia
i Teràpia Miofuncional en adults; Intervenció del logopeda en malformacions craniofacials congènites;
Teràpia miofuncional en casos especials.
La Caterina Noguer, vocal de Girona del CLC , va fer la cloenda de les jornades, destacant els aspectes més
rellevants de les mateixes. A la propera Revista rebreu més informació.

Vocalia de Girona - Formació continuada
Els passats 17 i 24 de març, Encarna Pérez Pérez ens va
parlar de com intervenir en les dificultats d’escriptura i de lectura. El curs es va organitzar gràcies a
la demanda del col·lectiu gironí que hi va participar
en bloc. També val a dir, que vam comptar amb
la presència de col·legiats d’altres zones, com és
habitual en els últims cursos realitzats.

a Girona

el suport de dos casos pràctics, ens va exposar
com fer l’avaluació de l’escriptura i de la lectura
i com treure’n el perfil per a posteriorment fer-ne
la intervenció.
Els assistents al curs en van fer la valoració següent:

La docència, molt bona en un 78%
El contingut, molt bo en un 60%*
L’Encarna va iniciar el curs parlant dels processos El material i expectatives, molt bo en un 60%*
d’escriptura, tot recordant que el nen per ser un bon *mitjana dels diferents apartats
lector ha de ser un bon escriptor i que si aquest té
dificultats sovint són en l’instrument, la llengua. Va Amb notes addicionals de felicitació com ara:
desplegar el programa plantejant els quatre nivells • Bona transmissió de coneixements.
que s’han d’elaborar en el procés d’escriptura: pla- • Contingut clar i ben estructurat.
nificació, construcció sintàctica, recuperació lèxica • La seva metodologia ha estat molt encertada,
motivadora i planera.
i patrons motors.

En referència a la lectura, ens va parlar de la im- Des de la vocalia agraïm a Encarna Pérez la manera
portància dels processos de decodificació lectora amena, concreta i accessible que va emprar ens
a través dels components visuals i gràfics. Amb transmetre’ns els coneixements impartits.

Urgeix logopeda per despatx de
psicopedagogia, psicologia i logopèdia
a Sant Celoni.

Es lloga despatx
al costat de Clínica Dental-Ortodòncia a
la ciutat de Tarragona.

Horari: tardes
Interessats contacteu amb: Sílvia Planas T. 618 257 232

Tel.: 629 542 124
Preguntar per Marcela Moreno

Vocalia de Tarragona

Vocalia de Lleida

El passat dia 21 d’abril vam tenir la reunió de collegiats de la província de Tarragona. En aquesta
ocasió varem organitzar una “reunió de treball”
amb el tema: “Materials per treballar el desenvolupament sintàctic i gramàtic”. Van ser pocs els
que els va interessar la temàtica, però tot i així, va
ser una reunió molt profitosa. Els assistents van
aportar materials que hi ha al mercat o fabricats
per nosaltres mateixos, i vam explicar com els
utilitzem en les sessions. L’accés a Internet fa que
les opcions per crear materials vagi en augment.
Hi ha moltes pàgines webs educatives i d’imatges
que ens són de molta utilitat per poder crear materials de treball.

El passat dia 26 de maig ens vam reunir els collegiats de la província de Lleida.

Lectura, escritura y sordera. Jornada científica
en homenaje al profesor Jesús Alegría
2 de noviembre de 2007 • Auditorio de la Hospedería Fonseca Dirigido a: Comunidad universitaria en
general, titulados y profesionales implicados en la
enseñanza de la lectura, escritura y sordera.
Preinscripción y matrícula: www.usal.es/precurext
Información: cext@usal.es

Durant la trobada vam comptar amb la participació
de la Sra. Anna Español, psicòloga i coordinadora
de l’associació AFAFDA (Associació de Famílies amb
fills amb Dificultats d’Aprenentatge) que ens va parlar sobre el “TDA-H: Descripció i tractament del trastorn”.
Va ser una xerrada molt interessant en la qual es va
parlar de la causa, els símptomes, la conducta i el
funcionament cognitiu del nen hiperactiu així com
el seu desenvolupament socioemocional. També
ens va parlar de les proves de diagnòstic, el tipus
de tractament farmacològic i no farmacològic així
com de la importància de l’assessorament en els
àmbits familiar, educatiu i social.
Al llarg de la trobada es van recollir noves propostes
i suggeriments per a la nostra vocalia en les quals ja
s’hi ha començat a treballar. Us animem a enviar
les vostres propostes.
Us informem que ja estem preparant la propera
trobada així com un curs de formació.

LÍNIA DE RECERCA en estimulació de les funcions cerebrals superiors
Departament de Medicina – UAB
Introducció

En diverses ocasions s’escolten veus sobre la necessitat d’estudis sobre l’evolució de les capacitats funcionals cerebrals en el
transcurs de l’estimulació i rehabilitació de les malalties i lesions
cerebrals, tant en nens com en adults. Aquests estudis haurien
d’anar en la línia de demostrar la importància de l’estimulació
cognitiva i evidenciar els seus efectes sobre el funcionament
cerebral. El Departament de Medicina de la UAB, conscient
d’aquesta necessitat, planteja una línia de recerca en aquest
àmbit, combinant recursos del propi departament, la participació
de l’empresa privada i la col·laboració dels professionals que
tenen cura directa dels pacients implicats.
Objectius

Els objectius de la present recerca van en una doble línia:
• Denominació. Estudi de la velocitat d’accés al nom d’objectes
comuns. • Comprensió de frases. Estudi de la comprensió de diferents frases relacionades amb les escenes d’una historieta.
Metodologia

La durada de l’estudi és de dos mesos. En el transcurs d’aquest
període els pacients rebran sessions d’estimulació cognitiva
informatitzada mitjançant un procés d’aplicació d’estímuls controlats. Durant la primera setmana, també s’aplicaran les proves
diagnòstiques de denominació i comprensió de frases. Aquestes
mateixes proves es tornaran a passar durant la vuitena setmana,
per tal d’estudiar la diferència de rendiment entre aquest moment

i el moment inicial. Els resultats obtinguts alimentaran una base
de dades per als corresponents estudis estadístics.
Participants

Podran participar en l’estudi com investigadors tots aquells
professionals que desitgin incloure els seus pacients (nens o
adults) en l’estudi, previ consentiment informat dels pacients o
de la seva família. L’estudi es portarà a terme en l’àmbit habitual
d’atenció al pacient, amb l’única condició de tenir accés a la xarxa Internet. La participació no suposarà cap despesa addicional
per part del professional implicat. L’acceptació per participar serà
prèvia valoració d’un breu currículum acadèmic i professional.
Els investigadors tindran en tot moment accés als resultats individuals dels seus pacients i a la comparació entre el seu grup
de pacients i els resultats del gruix de l’estudi (de manera global
o segons les franges que l’estudi pugui delimitar).
Direcció de la recerca
Josep M. Vendrell, professor de Neurologia, Departament de
Medicina, UAB - Franz J. Stachowiak, Director de l’Institut für
Heil- und Sonderpädagogik - Justus-Liebig-Universität Giessen
(Alemanya).
Es va fer la presentació en el marc del 2n Congrés Internacional
del Col·legi de Logopedes de Catalunya.
Més informació: www.euglia.net • info@euglia.net

El SBT
té dos
grans
apartats:
borsa de
treball(BT)
derivació
d’usaris
El CLC en millora contínua dels serveis que us ofereix va començar a reformar i informatitzar el Servei de la Borsa de Treball (SBT).

El SBT té dos grans apartats:
1. Borsa de treball (BT)

2. Derivació d’usuaris (DU)

El primer és per a persones que volen trobar una feina.
Aquest servei ja funciona des de fa un any i s’ha guanyat en eficàcia i
agilitat. Per donar-te d’alta només cal que ens enviïs un nom d’usuari
i una contrasenya.
El segon és per a aquelles persones que volen que se’ls derivin usuaris. Volem renovar-lo i canviar-ne el funcionament per
guanyar en servei. Per això estem actualitzant les dades que tenim.
Per donar-te d’alta només cal que ens facis arribar aquest Formulari
omplert i sobretot signat.

Qui ha d’omplir el formulari de derivació d’usuaris

El formulari l’han d’omplir tots aquells col·legiats que vulguin que,
des del CLC, els hi derivem usuaris per al seu centre, servei o consulta
privada.

Què posar a dades del centre

A dades del centre hem de posar les dades de contacte que vulgueu
que es donin des del CLC a l’usuari per a què aquest pugui posar-se
en contacte amb vosaltres.
Si treballeu a més d’un lloc, cal omplir un formulari per cada lloc de
treball, ja que de segur que les dades canvien.

Si feu atenció domiciliària cal que escriviu a quina zona. Hi ha dos
apartats:
1. Comarques. Per delimitar la zona de treball fora de les grans ciutats.
2. Ciutat/barris. Per les persones que fan domicilis a les grans ciutats,

cal que especifiquin els barris.

Altres observacions

S’adverteix que NO es derivaran usuaris a ningú que NO hagi entregat
signat aquest formulari.

)

Formulari per a la derivació d’usuaris
Núm. Col·legiat ...................................... Nom i cognoms ...................................................................................................

Dades del Centre
Nom ......................................................................................................................................................................
Telèfon .....................................................

Adreça ...........................................................................................

C.P ............................................................

Població

.................................................................................................................

Correu electrònic
Atenció a domicili ...... SI

Comarques

NO

..........................................

.................................................

.................................................

Ciutat / Barris ..........................................

.................................................

.................................................

Tractaments
ADULTS

INFANTS

LLENGUATGE

AUDICIÓ

Patologies
PARLA

VEU

Idioma
CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES ............................................................

Observacions .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Autorització de cessió de dades
...............................................................................................

amb DNI/NIF. ....................................................

autoritza al Col·legi de Logopedes de Catalunya a transferir aquestes dades per formar part de la
base de dades de la Derivació d’Usuaris i perquè s’utilitzi amb la finalitat corresponent.
Barcelona, ............... de ...................... de 2007
Signatura

Col·legi de Logopedes de Catalunya

Bruc 72-74, 5a • 08009 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • clc@clc-logopedia.org • www.clc-logopedia.org

La nova llei de la dependència
“La llei de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la
dependència va entrar en vigor el dia 14 de maig de 2007”
Es tracta d’una llei de bases que garanteix una cobertura mínima
a tot el territori. És una norma de caràcter general, per la qual
cosa requereix un desenvolupament reglamentari i la signatura
de convenis entre les comunitats autònomes i l’Estat.
El Consell Territorial, format pels Governs central i autonòmics
i per representants dels ens locals, ha d’acordar, entre altres, el
barem únic per valorar el grau de dependència, la tipologia i la
intensitat dels serveis, la quantia de les prestacions econòmiques, el pla integral d’atenció per a menors de 3 anys en situació
de dependència, l’ajut econòmic als cuidadors informals...

Qui és una persona amb dependència?

• Qui, per edat o per malaltia, necessita de forma permanent
atenció o ajuts per realitzar les Activitats Bàsiques de la Vida
Diària (ABVD), com menjar, vestir-se, netejar-se..., o per tenir
autonomia personal.
• A partir de 0 anys.
• Inclou les persones grans, les persones amb discapacitat
(inclosa la discapacitat intel·lectual) i les persones amb
malaltia mental.

Quins graus de dependència hi ha?

Grau I. Dependència moderada

Necessitat d’ajut intermitent o limitat per a la seva autonomia
personal almenys una vegada al dia.

Grau II. Dependència severa

Necessitat d’ajut extens per a la seva autonomia personal 2 o 3 ve-

gades al dia, però sense la presència permanent del cuidador.

Grau III. Gran dependència

Necessitat d’ajut generalitzat per a la seva autonomia personal,
diverses vegades al dia, però per la seva pèrdua total d’autonomia necessita la presència indispensable i contínua d’una
altra persona.

Com es valorarà la dependència?

• Caldrà sol·licitar la valoració als Serveis Socials d’Atenció
Primària Municipals.
• L’avaluació la realitzaran els Òrgans de Valoració de la Generalitat de Catalunya.
• El Barem de Valoració de Dependència (BVD) mesura la
capacitat d’autonomia.
• Es tindran en compte informes mèdics i socials.

Quan es tindrà dret als serveis?
2007
2008-2009
2009-2010
2011-2012
2013-2015

Grau III
Grau II
Grau II
Grau I
Grau I

Gran dependència
Dependència Severa
Dependència Severa
Dependència moderada
Dependència moderada

Nivells 2 i 1
Nivells 2
Nivells 1
Nivells 2
Nivells 1

Més informació:
Tel. 012 • Tel. 900 300 500 • Tel. 900 40 60 80
http://www.gencat.net/benestar
http://www.mtas.es
http://www.diba.cat/servsocials/dependencia/dependencia.asp
Oficines d’Acció Social (Generalitat)
Serveis Socials d’Atenció Primària Municipals

actividades primavera verano 2007
El Instituto Internacional de Sofrología Caycediana ha organizado para los próximos meses una serie de
actividades formativas:  Relajación dinàmica de Caycedo.  Gestionar el estrés laboral y personal por
sofrología.  Tratamiento del insomnio.
Para mayor información: Tel.: 93 451 16 36 - www.sofrologia.com

UMBRAL Red de Asistencia “psi”
Umbral es una red de asistencia, compuesta por psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas, psiquiatras y otros colaboradores. Ofrecen atención al usuario (niños, adolescentes y adultos, parejas
y familias, trastornos de la alimentación, adicciones, trastornos de los aprendizajes, etc.) y también
formación y supervisión de casos clínicos.

d santi duran

Para mayor información: www.umbral-red.org
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