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Comissió de Neurologia 

Núm. d’acta: 4/13 Hora d’inici: 9.30 h Data: 27.07.13 

 
Assistents: 
Coordinadores:  Cirera Serrallonga, Eva (3345)  
Membres:  Homar Molina, Aina (4657) Puig Palau, Marta (5159) 
  Romero Càlix, Joan (3056) Mauri Aranda, Anna (8410) 
  Gómez Pérez, Leticia (8030) Roca Urraca, Sandra (8906) 
  Sanchez Vidiella, Marta (3874) Safont, Alba (7204) 
  Oliva Anguera, Eva (3682) Serra Rebassa, Eulàlia (2951) 
  Tejedo Carranza, Marta (8910) Planas Pascual, Bernat (8337) 
Convidats    

 
Ordre del dia 

1. Projecte d'exclusió social del CFC. 
2. DiFT. 
3. CIF. 
4. Diari El 9 Esportiu. 
5. Proposta de Taller de teràpia visual. 
6. Traducció de la Guia Europea de Parkinson. 

 
1. Projecte d'exclusió social del CFC 

L'Eva Cirera explica que des del Col·legi es vol impulsar un projecte per tal de realitzar assistència 
a persones en exclusió social. S'ha proposat a les comissions de geriatria, neurologia i respiratòria 
que preparin temes per fer xerrades divulgatives sobre hàbits saludables en la nostra àrea 
d'expertesa clínica, i que també preparin projectes assistencials de curta durada i amb finalitats 
específiques per a persones en exclusió social. Aquests projectes assistencials consisteixen en 
definir protocols d'actuació estàndards per malaltia sobre una finalitat concreta a ser resolta i 
avaluada amb un màxim de 10 sessions distribuïdes en un període d'un mes. Ho hem de tenir 
abans del 20 de setembre. Els coordinadors del projecte són en Rafel Donat i en Gabriel Liesa. 

 
2. DiFT 

L'Eva Cirera explica, de forma general, quines activitats organitzades per les diferents comissions 
es faran el 5 d'octubre a la festa del DiFT. Des de la Comissió de Neurologia estem pendents de 
concretar el desenvolupament de la nostra activitat atès que la farem en coordinació amb la 
Fundació Isidre Esteve. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Definir activitat per al DiFT. Eva Cirera  
 

3. CIF 

Repassem en quin punt del procés proposat pel Col·legi estem. Hem fet ja el punt 3 i ara ens falta 
el punt 4 que és explicar un cas clínic d’acord amb criteris de la CIF. També ens agradaria 
completar més el punt 3 més endavant, però com a tasca a fer de forma més immediata és la de 
plantejar el cas clínic.  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Punt 4 de les tasques de la CIF. Anna Mauri i Eva Cirera Durant l'agost 
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4. Diari El 9 Esportiu 

Recordem que si disposem d'articles de Fisioteràpia podem passar-los al Col·legi perquè es 
publiquin al diari El 9 Esportiu per tal de fer divulgació del treball dels fisioterapeutes. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Proporcionar articles sobre Fisioteràpia. Tots No concreta 

 
5. Proposta Taller teràpia visual 

Des de la Comissió de Neurologia es proposa una formació a realitzar a les seus i als Grups 
d'Interès. Es tracta d'un taller de teràpia visual impartit per la Roberta Ghedina. Estem a l'espera 
que sigui aprovat pels responsables de Formació del Col·legi. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Estar pendent de l'aprovació del taller. Eva Cirera No concreta 

 
6. Traducció de la Guia Europea del Parkinson 

L’Anna Mauri i l’Eva Oliva comenten que estan pendents de que surti la Guia Europea del 
Parkinson per tal de fer-ne la traducció durant el 2014. 

 
Data propera reunió 

No es decideix data per a la propera reunió, tot i que es diu que serà al setembre. 

 


