EL RELAT: Emprenedors

Espaiveu.com, una
iniciativa per divulgar
el món de la veu

E

spaiveu és la plataforma de comunicació d’un jove equip de logopedes dedicats a
l’estudi i la cura de la veu. Espaiveu el formem quatre professionals diplomades a la
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL (Laura

González, Ledicia Iglesias, Marina Pintanel i Ariadna Planas), amb la participació d’en Josep
M. Vila, professor de la Facultat, i d’en José Ma, metge ORL de Tarragona. Són joves emprenedors que han dissenyat el seu propi futur professional. El que segueix és el relat de la seva
experiència.

A primers de febrer del 2008, va néixer la idea d’associar-nos per fer alguna

tra projecció en el mercat de la formació
especialitzada.

cosa junts al voltant de la veu. Les prime-

Espaiveu és una iniciativa de divulga-

res reunions ens recordaven els projectes

ció del món de la veu humana i del seu

que fèiem al seminari de la carrera. Un

paper en la comunicació, que parteix

petit grup, interessos i objectius comuns,

d’uns valors compartits que els identi-

la facultat com a lloc de trobada i un pro-

fiquen i que inspiren els seus projectes,

fessor que animava. Totes, malgrat ser

les accions i els productes que oferei-

estudiants de diferents promocions, ha-

xen. Ens presentem amb vocació de ser-

víem realitzat projectes d’innovació als

vei que defineix la nostra motivació per

seminaris de tercer de la diplomatura de

conèixer i satisfer les necessitats dels qui

Logopèdia. Uns dedicats a la relació entre

s’interessen per la veu i la comunicació,

la veu i l’ansietat, d’altres a la prevenció

donant una resposta a les seves peticions

dels trastorns de la veu en col·lectius es-

i suggeriments i anticipant-nos a aques-

pecífics i algun altre de dedicat a la divul-

tes necessitats sempre que sigui possible.

gació de la logopèdia.

Hem fet de la integritat un tret

Compartíem l’interès per la veu hu-

identitari, és el nostre compromís ètic,

mana i l’objectiu d’oferir informació i

personal i professional. Els membres

accions per a la prevenció de les altera-

d’Espaiveu ens hem compromès amb la

cions de la veu. Tots teníem ja experièn-

formació i a participar en els diferents

cia a realitzar cursos per a mestres o al-

productes formatius, assumint aquest

tres professionals i en algun cas havíem

repte amb il·lusió i responsabilitat, com

creat els nostres propis consultoris logo-

una oportunitat per desenvolupar noves

pèdics. Tenim empenta i actitud empre-

competències.

nedora. La creació d’Espaiveu.com ens

Apostem per la iniciativa i defensem

permetria millorar les nostres accions

la disposició i capacitat per actuar amb

gràcies a la cooperació i millorar la nos-

dinamisme i proactivitat, anticipant-
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nos i contribuint al canvi i millora en el món de

La proposta de prevenció es concreta en un curs

la veu. Finalment, confiem en la nostra capaci-

telemàtic de prevenció dels trastorns de la veu.

tat d’aprenentatge i autodesenvolupament, fem

El programa del curs consta de diferents pro-

nostre el valor de la inquietud per ampliar, de

postes per prevenir la fatiga vocal, conèixer els

forma autònoma, el coneixement i capacitats in-

hàbits d’higiene i l’ergonomia vocal, així com

dividuals, que vam adquirir en els seminaris de

també millorar el gest postural per facilitar un

Blanquerna.

gest vocal més eficaç i confortable. El format
telemàtic permet als docents trobar tota la informació necessària recollida en un mateix espai

“Som conscients que en la tasca docent
la veu és, sens dubte, la principal eina
de comunicació i que, de fet, el risc
de patir problemes de veu és molt
evident”

virtual.
El curs es presenta amb una metodologia de
tipus teoricopràctic. Els textos explicatius de
les bases teòriques fonamentals sempre vénen
acompanyats de diferents tipologies d’exercicis
en funció dels continguts a treballar: exercicis

Un dels primers passos en el nostre projecte va

d’autoavaluació, exercicis d’anàlisi i exercicis

ser la concepció de l’espai virtual, del website. En

vivencials. Tots els aprenentatges es fonamen-

aquest espai virtual és possible trobar informació

ten en la interacció pràctica i experiencial entre

sobre la veu, les seves alteracions i com millorar-la.

l’ordinador i els participants del curs. Pretenem

També s’hi poden conèixer les diferents iniciatives

que aquest curs pugui ser una bona formació

formatives dirigides als col·lectius que necessiten

inicial per als docents que no hagin estat mai

la veu com a eina de treball.

en contacte amb la cura de la veu. Però sobretot

En aquest sentit, les logopedes que formem

creiem que la nostra proposta permet a docents

Espaiveu dediquem una part del nostre temps a
la formació permanent de mestres i professors en
l’àmbit de la prevenció de les alteracions de la veu.
En els darrers mesos hem obtingut un premi concedit pel Col·legi de Logopedes de Catalunya, la
Beca Guixà. Es tracta d’un premi per a l’estímul,
promoció i suport a la creació de materials en català per a la tasca del logopeda. Amb aquesta ini-

“Espaiveu és per a nosaltres una
aventura cooperativa en la qual ens
reconeixem com a joves professionals
emprenedors formats a Blanquerna
que hem incorporat com a propis els
valors dels seminaris”

ciativa, el Col·legi vol retre homenatge i mantenir
viu el record de Josep Guixà, que fou mestre de
molts logopedes i creador d’un estil de fer i viure

que hagin fet cursos anteriorment recordar i ge-

la nostra professió.

neralitzar tots els aprenentatges, que, per la seva

La Beca Guixà ens ha estat concedida pel pro-

complexitat, acostumen a ser de difícil aplicació.

jecte de plataforma telemàtica per la prevenció

La Beca Guixà ens esperona i ens ajuda a con-

dels trastorns de la veu en els docents. Som cons-

tinuar la iniciativa de divulgar el coneixement

cients que en la tasca docent la veu és, sens dub-

i la cura de la veu a la xarxa i en les diferents

te, la principal eina de comunicació i que, de fet,

accions professionals. La veu és la nostra passió

el risc de patir problemes de veu és molt evident.

i poder treballar, estudiar, divulgar, investigar en

Sense veu, o amb una mala veu, el mestre ensen-

allò que t’agrada és un bon pas per fer-ho bé.

ya pitjor i els alumnes aprenen menys. En aquest

Espaiveu és per a nosaltres una aventura coo-

sentit, afirmem que la formació dels futurs mestres

perativa en la qual ens reconeixem com a joves

en aspectes del coneixement i cura de la veu és

professionals emprenedors formats a Blanquer-

encara insuficient en el nostre país, tot i que és

na que hem incorporat com a propis els valors

cert que la conscienciació dels docents en actiu so-

que ens van ensenyar durant les classes teorico-

bre els problemes de veu comença a ser important.

pràctiques del seminari.
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