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Comissió de Neurologia 
Núm. d’acta: 01/18 Hora d’inici: 10.00 h Data: 10-03-2018 

 
Assistents: 
Coordinadora:  Cirera Serrallonga, Eva 

(3345) 
Membres:  Safont, Alba (7204)  Carina Salgueiro 

(10739) 
 

 Gómez Pérez, Leticia 
(8030) 

 Núria Serra (2595)  

 Oliva Anguera, Eva 
(3240) 

 Mauri Aranda, Anna 
(8410) 

 

  Planas Pascual, Bernat 
(8337) 

 

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Baixes a la Comissió - Actualització pagina espai web de la Comissió. 
3. Nou coordinador. 
4. Obertura de convocatòria per a nous membres. 
5. Canvis estructurals de la Comissió. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
Llegida i aprovada. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
2. Baixes a la Comissió - Actualització pàgina espai web de la Comissió. 
 
L’Eva Cirera Serrallonga (col. 3345) deixa la coordinació de la Comissió i també es dóna de baixa del grup. 
 
Caldrà actualitzar l’espai de la Comissió de la pàgina web amb els membres que queden actius. 
Cal treure també a l’Ester Comas (col. 7075) que va ser baixa en acta de reunió 03/17. 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Petició explícita a Dept. Professional del CFC. Eva Cirera 12.03.2018 

 
3. Nou coordinador de la Comissió de Neurologia 
 En Bernat Planas col. 8337 serà el nou coordinador de la Comissió de Neurologia. 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Informar explícitament al Dept. Professional del CFC. Eva Cirera 12.03.2018 

 
4. Obertura de la convocatòria de nous membres 
S’acorda obrir convocatòria per a l’entrada de nous membres per a aquesta Comissió. 
Tasques a realitzar   
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Petició explícita a Dept. Professional. Eva Cirera 12.03.2018 

 
 

5. Canvis estructurals de la Comissió 
 

- Davant les dificultats per assistir a les reunions que manifesten repetidament les integrants de la zona 
de Tarragona, s’acorda crear, dins de la Comissió, una àrea de treball específica per elles per tal que 
es puguin reunir i impulsar activitat en la seva zona habitual d’activitat. Aquest grup estaria en 
comunicació permanent amb la resta de la Comissió. 
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- Es fa la proposta de dissolució de l’Àrea de Parkinson de la Comissió, atès que és una àrea específica 
que està inactiva des de fa temps. 
 

Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Informar i estudiar aquesta possibilitat de reestructuració 
amb el Dept. Professional. 

Eva Cirera i Bernat 
Planas 

Inici setmana del 
12.03.2018 

 
 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
 

 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
 
 

Data propera reunió 
No definida. 

 
Coordinador 
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