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PRESENTACIÓ

L'Acadèmia és una entitat centenària fundada l'any 1872 i un lloc de reunió dels 
professionals de la salut de Catalunya i de Balears.

La Fundació Privada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears es 
constitueix amb els següents objectius:

• Impulsar la recerca en l'àmbit de les ciències de la salut
• Promoure la formació continuada dels professionals sanitaris
• Donar suport a totes les activitats científiques, culturals o d'altra caire que estiguin 

relacionades amb les ciències de la salut, directament, o bé mitjançant les societats 
científiques que integrin l'Acadèmia



PRESENTACIÓ

La Societat Catalana de Logopèdia
és una entitat lligada a

l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 
Balears

Agrupa un conjunt de membres emprenedors amb il·lusió, 
inquietuds i ganes de millorar la logopèdia com a Ciència.

El que pretenem és avançar i gaudir de la nostra professió



JUNTA
President: Andreu Sauca Balart
presidencia@soclogopedia.org
Nascut a Barcelona. És logopeda col. 08-0101, especialitzat en
rehabilitació de la veu, Voice-Crafft, laringectomia, veu transgènere
i disfàgia oro-faríngia. Treballa a l’EPL de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, i a la Creu Groga de Calella tractant diferents
patologies, especialment relatives a la veu, a persones de totes les
edats. Coordinador del Màster en Rehabilitació de la Veu. Imparteix
cursos i ponències tant nacionals com internacionals. Escriu
articles i capítols en llibres de logopèdia i és creador de materials
educatius curriculars per l’Editorial Santillana. També és professor
associat de la UAB en el departament de Medicina, impartint
classes del grau de logopèdia (Deglució, Laringectomia i TIC
aplicades).

Vicepresidenta: Christelle Serra Le Cheualier
vicepresidencia@soclogopedia.org
Nascuda a Barcelona. Bilingüe francès-català, És logopeda col. 08-1692, 
especialitzada en disfàgia oro-faríngia, patologies neurològiques, trastorns de la 
veu i Voice-Crafft. Treballa al servei de medicina física i rehabilitació del Consorci 
Hospitalari Universitari Parc Taulí de Sabadell tractant diferents patologies en 
persones adultes (disfàgia, afàsia, disàrtria i disfonia) derivades de les 
especialitats mèdiques diverses afins (neurologia, otorrinolaringologia, oncologia, 
geriatria, pneumologia...). És docent com a professora associada de la UAB en el 
departament de Fisiologia, Biologia cel·lular i Immunologia mèdica de la Facultat 
de Medicina, impartint classes del grau de Logopèdia, i ponent d’altres cursos i 
xerrades. Complementa la seva agenda curricular com a cantaire de la 
NovaÉgara. 

Secretària i Tresorera: Laura Cerrillo Gil
tresoreria@soclogopedia.org
Nascuda a Barcelona. És logopeda col. 08-3934, especialitzada en 
teràpia miofuncional, disfàgia oro-faríngia i nutrició clínica. Treballa 
a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona dins del Servei de 
Gastro-enterologia, Unitat de Disfàgia Pediàtrica, així com a 
l’Institut Pediàtric Internacional del mateix hospital. Col·laboracions 
puntuals amb centres mèdics de Barcelona i rodalies. Docent a les 
Universitats Gimbernat-Cantàbria de Santander. Redactora digital a 
la Revista Guia Infantil.  

Vocalia de Balears: Margalida Zuzama Juan
vocalia.balears@soclogopedia.org
Nascuda a Mallorca. És logopeda col. 07-0280. Està  especialitzada en trastorns 
de la fluïdesa i disfàgia oro-faríngia. Àmplia experiència en formació d’infants i en 
tractament de patologies neurològiques. També és creadora de material educatiu 
i curricular per conegudes editorials, com Anaya, entre altres. Defensora de la 
innovació i de la logopèdia basada en l’evidència. Treballa en l’edició i la gestió 
de cursos i jornades en congressos d’arreu. 

Vocalia de Salut: Laura Crespo Bulbena
vocalia.salut@soclogopedia.org
Nascuda a Barcelona. És logopeda col.  08-3635, especialitzada en 
avaluació i rehabilitació de la veu. Diplomada en Treball Social, 
Postgrau en trastorns de la comunicació en pacients amb dany 
cerebral,  Màster en rehabilitació de la veu.
Té un màster en Disfàgia Oro-faríngia i expertesa en Audició en 
pacients adults. 
Treballa a l’Hospital Universitari de Bellvitge (L’Hospitalet de 
Llobregat) dins del Servei d'Otorinolaringologia. 

Vocalia d’Exteriors: Raquel García Ezquerra
vocalia.exteriors@soclogopedia.org
Nascuda a Gran Canaria. És logopeda col 08-1829 especialitzada en deglució 
pediàtrico–neonatal, amb àmplia d’experiència en el camp de la Disfàgia Oro-
faríngia.
Treballa a l’Hospital Sant Joan de Déu , dins del Servei de Gastro-enterologia, 
Hepatologia i Nutrició. Unitat de motilitat intestinal, disfàgia i trastorns funcionals.
Professora col·laboradora del màster de disfàgia oro-faríngia a l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau.
Llarga trajectòria com a docent i ponent en congressos, jornades i formació 
continuada acreditada.
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OBJECTIUS
La “SOCIETAT CATALANA DE LOGOPÈDIA”, 

sense finalitat lucrativa, té com a objectius:

• Agrupar tots els especialistes llicenciats/graduats en logopèdia, en Medicina i Cirurgia, que 
tinguin interès o vinculació amb l’especialitat de logopèdia, i els llicenciats/graduats  o 
diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut, així com aquells 
especialistes d’altres branques que ho sol·licitin i que hi siguin admesos.

• Contribuir al millorament científic dels seus associats i de la societat en general.
• Promoure el desenvolupament de la Logopèdia.
• Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de l’especialitat.
• Establir els mitjans per a l’ampliació d’estudis de formació continuada, especialitats i 

experteses, de la logopèdia.
• Col·laborar amb les universitats en un desenvolupament científic i tècnic.
• Fomentar la col·laboració amb altres Societats estatals i internacionals.



ACCIONS
• Aconseguir acords, convenis i col·laboracions per fomentar la creació de beques d’ampliació de 

coneixements.
• Assessorar a les Universitats en l’elecció de les línies de recerca més necessàries en cada moment per el 

desenvolupament de la Logopèdia.
• Assessorar als estudiants pre-selectivitat per facilitar la tria del seu futur professional.
• Donar possibilitat als estudiants de Logopèdia de complementar i ampliar els seus estudis universitaris en 

curs.
• Oferir formació complementària a estudiants i professionals d’altres disciplines relacionades.
• Assimilar les competències adquirides al finalitzar la titulació, amb les de la resta de països.
• Agrupar i donar veu a tots els especialistes amb interès o vinculació amb la Logopèdia.
• Oferir la nostra col·laboració entre les diferents Societats de l’Acadèmia relacionades.
• Establir relacions de reciprocitat i col·laboració amb altres societats científiques i culturals.
• Assessorament a organismes públics i/o privats en el camp de la Logopèdia.
• Millora logopèdica i científica a través de la promoció de congressos, simposis, jornades i cursos 

especialitzats, i desenvolupar una Formació Continuada actualitzada en tots els àmbits de la Logopèdia.
• Fomentar la introducció de les noves tecnologies en la pràctica clínica.
• Generar espais de discussió i intercanvi entre professionals i interprofessionals.
• Elaborar i dur a terme, plans d’investigació dirigits a obtenir evidències científiques en Logopèdia.
• Promoure el desenvolupament tècnico-científic de la logopèdia pel seu progrés i futura publicació.



Avantatges de pertànyer a l’Acadèmia i a la Societat Catalana de Logopèdia:

•Pertànyer a les diferents societats científiques
•Formació especialitzada acreditada
•Cursos per a residents
•Participar en congressos, tallers, sessions, jornades, seminaris, simposis…
•Activitats gratuïtes o amb preus especials per a socis
•Presentació a convocatòries de Beques i Premis
•Informació puntual i selectiva dels programes formatius de les Societats Científiques
•Annals de Medicina i altres publicacions especialitzades
•Accés al Fons Bibliogràfic Històric inclòs al catàleg de Patrimoni Bibliogràfic
•Intercanvis amb institucions sanitàries d’arreu del món per als estudiants
•Condicions especials en entitats culturals i de serveis
•El Portal de l’Acadèmia i webs de Societats i Filials amb accés a continguts exclusius per als socis
•La nostra xarxa professional i social Àgora: www.agoracademia.cat
•Metodologia docent innovadora i simulació.
•Altres avantatges (poden variar): descomptes i promocions diverses en empreses col·laboradores (Fund. Castells Culturals de Catalunya, 
Hiscat, Balnearis, Circuit de Catalunya, Fund. La Pedrera, Gaudí Experiència, L’Auditori, M. Episcopal de Vic, Palau de la Música, 
Poble Espanyol,…)

L’Acadèmia et proporciona una formació d’excel·lència i prestigi reconeguts, interdisciplinària, especialitzada i acreditada per a complementar
la teva carrera professional.

El carnet de soci de l'Acadèmia, és l'eina dels professionals per poder obtenir telemàticament un certificat d’assistència als diferents actes i 
activitats comptabilitzant el número d’hores formatives realitzades.

http://www.agoracademia.cat/


QUOTES

*Residents: 100% de reducció pels R-1, 50% de reducció per la resta de residència

Com fer-se soci?

Ens plau informar que per poder ser soci d’aquesta Societat és requisit indispensable ser soci de l'Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Si ja és soci de l'Acadèmia només cal que ens enviï un correu electrònic sol·licitant l'alta a: administracio@academia.cat,
si no ho és, cal que ompli el formulari de sol·licitud online o el formulari en pdf, especificant la Societat en què es vol 
inscriure.

Per a més informació adreceu-vos a:
L'Acadèmia - Departament 
d'Administració 
93.203.10.50
academia@academia.cat

NUMERARI
(llicenciat / grau de 

5 anys o més)

ADJUNT
(diplomat / grau de 

4 anys o menys)

ADHERIT
(altres titulacions)

AGREGAT
(estudiants)

CORRESPONENT
(fora de l’àmbit territorial de 

l’Acadèmia)

ACADÈMIA 25,22 €/trim.* 12,61 €/trim. 8,41 €/trim. 24,86 €/any 50% de la quota.

S.C. Logopèdia 10,00 €/any 10,00 €/any 10,00 €/any 10,00 €/any 10,00 €/any

mailto:administracio@academia.cat
https://privat.academia.cat/Sollicitud_Alta/Inici.php?Societat=094
http://webs.academia.cat/pages/academ/vidaacad/elssocis/solicitud/Sol_ingres_Cat.pdf
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SOCIETAT CATALANA DE LOGOPÈDIA

Raó Social Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Adreça C/ Major de Can Caralleu, 1-7, 08017 Barcelona
CIF G61421418
N. Registre Fundacions 1.038
Telèfon 93 203 10 50
Correu electrònic info@soclogopedia.org
Web www.soclogopedia.org
N. Registre Grups Interés 342
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