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Comissió de Neurologia 

Núm. d’acta: 04/21 Hora d’inici: 19.30 h Data: 10/09/2021 

 
 

Assistents: 

Coordinadora: ☒  Selma Peláez (11113) 
Sotscoordinadora ☐  Inés Garcia (11113) 
Membres: ☒ Carina Salgueiro (10739) ☒  Rosa M. Cabanas 

Valdés (8414) 
☐  Mario Fernández 

Olivares (7864) 
☒ Mireia Coll (13457 ) ☒ Helena Fernández 

(15177) 
☒ Samira González 

(10709) 

☒ Laura Serra (11209) ☒ María Almenara (9584) ☐ Alba Jiménez (12904 

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Planificació de les formacions per al 2022. 
3. Plantejament creació d’un grup de recerca. 
4. Proposta creació GPC. 
5. Baixa membres i noves posicions.  

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

Resolució de dubtes i canvis en les formacions de 2021: 
- Cancel·lació de les jornades de valoració noves tecnologies, liderada per en Mario, a causa 

de la indisposició dels ponents. 
- Replantejament de ponents i redistribució de tasques per la 2a edició de Valoració en 

Neurorehabilitació ONLINE. Participaran: Carina, Rosa, Maria i Samira. 
- Queda pendent renovar nova edició per al 2022, depenent de feedback d’aquesta 2a ed. 
- S’informa de la baixa participació dels col·legiats per fer formacions. S’estan cancel·lant part 

d’elles.  
- Queda pendent preguntar com estan preparant la formació en ictus per al novembre. 
- Preguntar per feedback/valoracions Meet up 2021. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Exposició oral Selma Peláez 10/09/2021 

 

2. Planificació de les formacions per al 2022 

- Formació musicoteràpia (Samira). 
- El Meet up NO es farà aquest any.  
- Jornada de raonament clínic de dolor en Neurologia (Selma + Mireia + Alba): Maig - juny.  
- Ictus (Rosa? + Mireia + Alba): mantenim dates de Novembre'22.  
- Parkinson (Helena + Selma + Samira). Mantenim mateixes dates. 
- Jornadas de valoración nuevas tecnologías (Mario + Mireia): mateixes dates Octubre'22. 
- Valoració en Neurorehabilitació (3a edició) (Carina): mantenim mateixes dates. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Exposició oral. Tots els membres 10/09/2021 
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3. Plantejament creació d’un grup de recerca 

Es torna a pensar en la idea de reenfocar el tema de la creació d’un grup de recerca, comitè 
d’experts... Es donen diverses idees: crear una llista d’estudis actius que facin els membres de la 
Comissió, plantejar en reunió de coordinadors de fer quelcom conjunt entre tots, o crear un subgrup 
de recerca en cada comissió.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Exposició oral. Selma Peláez 10/09/2021 

 

4. Proposta creació GPC per a cada patologia 

Es replanteja idea de la Rosa de crear una “GPC” segons patologies. Es discuteix si un primer pas 
és contactar els hospitals/unitats de NRH de Catalunya (16) sobre què fan o consideren que és la 
fisioteràpia convencional.  
Es parla de que crear una GPC com a tal és molta feina de la mateixa manera que valorar algunes 
revisions sistemàtiques per crear un document clar i explícit sobre com abordar cada patologia.  
Tema pendent a abordar a la propera reunió: enfocar el treball, passos a fer i assignar responsables. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Exposició oral. Tots els membres 10/09/2021 

 

5. Baixa membres i noves posicions. 

Es dona de baixa a la Inés Garcia (10959) i el càrrec de sotscoordinadora passa a mans de l’ Alba 
Jiménez (12904). A causa de la falta de candidates, la Selma Peláez (11113) continuarà com a 
coordinadora. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Exposició oral. Tots els membres 10/09/2021 

 
 

Data propera reunió 

Principis de desembre de 2021. 

 
 
Coordinadora: 
Selma Peláez (11113) 
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