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Comissió de Neurologia 

Núm. d’acta: 05/21 Hora d’inici: 19.45 h Data: 03/12/2021 

 
Assistents: 
Coordinadora: ☒  Selma Peláez (11113) 
Sotacoordinadora ☐ Alba Jiménez (12904) 
Membres: ☒ Carina Salgueiro (10739) ☒  Rosa M. Cabanas 

Valdés (8414) 
☒   Mario Fernández 
Olivares (7864) 

☒ Laura Serra (11209) ☒ María Almenara (9584) ☐ Helena Fernández 
(15177) 

☐ Mireia Coll (13457 ) ☐ Samira González 
(10709) 

 

 
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Revisió i confirmació de les formacions/activitats per al 2022. 
3. Plantejament creació d’un grup de recerca.  
4. Proposta creació GPC. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Resolució de dubtes i canvis en les formacions del 2021: 

- S’aporta valoració negativa per part de les responsables de la formació en Parkinson: per la 
nefasta logística del dia presencial i la falta d’informació prèvia sobre condicions 
econòmiques i de retribució de la formació. 

- S’aporta valoració positiva per part de la responsable de la formació en Ictus pel que fa al 
feedback i realització de la formació presencial. Tot i això, no hi va haver cap feedback ni 
participació per part d’altres membres de la Comissió que s’havien compromès a participar 
en aquesta formació. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Exposició oral Selma Peláez 03/12/2021 

 
2. Revisió i confirmació de les formacions/activitats per al 2022 

1. Formació musicoteràpia (Samira). Finals nov - principis desembre’22. 
2. Jornada de raonament clínic de dolor en neuro (Mireia + Alba): Octubre‘22 (al voltant del 

17 d’oct per ser el DM del dolor).  
3. Jornades de valoració noves tecnologies (Mario): mateixes dates octubre'22. 
4. Valoració en Neurorehabilitació (3a edició) (Carina + Rosa + Samira): mantenim mateixes 

dates (oct’22). Queda pendent 1 ponent més i es marca que algú hi col·labori, però se’l 
contacti 2 mesos abans per donar marge a preparar-s’ho.  

 
- NO ES PRESENTA Ictus. 
- S’ANUL·LA Curs de Parkinson.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Exposició oral Tots els membres 03/12/2021 

 
3. Plantejament creació d’un grup de recerca 
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Es torna a pensar en la idea de reenfocar el tema de la creació d’un grup de recerca, comitè 
d’experts... i amb l’Helena es va pensar en crear una borsa de voluntaris o gent interessada en 
participar en estudis (indicant especialitat, disponibilitat, coneixements en investigació...). Però, 
tenint en compte els obstacles que marca el CFC i que aquesta idea pot ser fàcilment factible 
utilitzant la borsa de feina del CFC, la idea queda en promoure que investigadors/res utilitzin la 
borsa de voluntaris si necessiten col·laboradors per als seus estudis. Caldrà la difusió de tal. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Exposició oral Tots els membres 03/12/2021 

 
4. Proposta creació GPC per a cada patologia 
Es replanteja idea de la Rosa de crear una “GPC” segons patologies, però davant la gran 
dificultat, sospesar que serà quelcom no remunerat per part del Col·legi i que, actualment, els 
membres més actius de la Comissió tenen molta càrrega laboral, es descarta.  
 
Tot i això, per donar un sentit de valor a aquesta idea, decidim realitzar un estudi pilot a través 
d’una enquesta (tècnica Delphi) a diferents centres de Catalunya per tal de conèixer en profunditat 
a què ens referim quan parlem de tractament convencional i dificultats que trobem per poder 
donar tractaments actualitzats. Creem un grup a part del qual en formen part: Laura, Mario, 
Carina, Rosa, Maria, Helena, Selma. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Exposició oral Tots els membres 03/12/2021 

 
Data propera reunió 

Principis març 2022. 

 
 
Coordinador 
 

Selma Peláez (11113) 
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