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Comissió de Neurologia 

Núm. d’acta: 03/21 Hora d’inici: 19.00 h Data: 03/05/2021 

 

Assistents: 

Coordinadora: ☒  Selma Peláez (11113) 

Sotscoordinadora ☐  Inés Garcia (11113) 

Membres: 

☐ Carina Salgueiro 

(10739) 

☒  Rosa M. Cabanas 

Valdés (8414) 

☒  Mario Fernández 

Olivares (7864) 

☒ Laura Serra (11209) 
☒ María Almenara 

(9584) 

☒ Alba Jiménez 

(12904) 

☒Mireia Coll (13457 ) 
☒ Samira González 

(10709) 

☒ Helena Fernández 

(15177) 

 

Ordre del dia 

1. Presentació noves integrants i equip de la Comissió de Neurologia. 
2. Consensuar el planning de formacions 2022. 
3. Recordar ajut econòmic per a un membre de la Comissió. 
4. Consensuar creació d’un grup d’investigació dins de la Comissió.   

 

1. Presentació noves integrants i equip de la Comissió de Neurologia 

Presentació de cada membre de l’equip de la Comissió així com de les noves integrants exposant 
els àmbits on treballem actualment i els nostres projectes i interessos. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Exposició oral. Tots els membres 03/05/2021 

 

2. Consensuar el planning de formacions 2022 

A causa de la demanda des del Col·legi de disposar d’una planificació de formacions per a l’any 
2022, consensuem la formulació/repetició de les següents formacions: 

 Formació musicoteràpia (Samira). 
 Jornada de raonament clínic de dolor en neurologia (Selma + Mireia + Alba). 
 Meet up presencial (Maria + Laura). 
 Ictus (Inés + Rosa + Mireia + Alba). 
 Parkinson (Helena + Selma + Samira). 
 Jornades de valoració de noves tecnologies (Mario + Mireia). 
 Valoració en neurorehabilitació (3a edició) (Carina). 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Exposició oral. Tots els membres 03/05/2021 

 

3. Recordar ajut econòmic per a un membre de la Comissió 

Encara disponible l’ajut econòmic per a alguna activitat de l’àmbit de la neurologia. Recordar dates 
a les noves integrants. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Exposició oral. Selma P. 03/05/2021 
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4. Consensuar creació d’un grup d’investigació dins de la Comissió   

A causa de la incorporació dels nous membres amb un potent CV en investigació, es creu oportú 
impulsar un GI dins la Comissió del CFC. Es comparteix i es posa en comú el context pel qual 
sorgeix la idea i els objectius i branques d’aquest GI, a enviar a Ana Tapia i Roser Alfonso. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Exposició oral, Tots els membres  03/05/2021 

 

Data propera reunió 

Finals juliol – principis setembre. 

 
 
Coordinadora Selma P. 
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