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Comissió de Neurologia 

Núm. d’acta: 5/2013 Hora d’inici: 9.30 h Data: 21.09.13 

 
Assistents: 
Coordinadora:  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) 
   Planas Pascual, Bernat (8337) 
Convidats    

 
Ordre del dia 

1. DiFT. 
2. CIF. 
3. Taller Roberta Ghedina. 
4. Protocol d'exclusió social. 
5. Plantejament d'activitat de la Comissió de Neurologia. 
6. Repàs membres de la Comissió. 

 
1. DiFT 

L'Eva Cirera explica com es desenvoluparà el DiFT el proper dia 5 d'octubre. Els membres de la 
Comissió presents expressen que potser la manera d'enfocar-lo no acaba de donar la presència 
suficient a la tasca que fem els fisioterapeutes. La Leticia proposa que es faci en un altre format: 
que durant un any es promogui el treball que fem els fisioterapeutes en un o dos àmbits o malalties 
concretes, en col·laboració amb alguna fundació o associació. En Joan proposa també que 
s'aprofiti alguna activitat que ja faci la gent per fer difusió de la temàtica com, per exemple, que la 
gent mentre vagi al gimnàs, un dia en concret, “es trobi” amb què aquell dia s'està difonent 
l'enfocament des de la Fisioteràpia “de tal malaltia”, o aprofitar mitges maratons per “córrer per 
aquella causa”. Creiem que la clau és aprofitar una activitat que ja es fa i que la gent es trobi amb 
la difusió del nostre treball (agafant el model del “Mulla't per l'Esclerosi Múltiple”, que la gent ja va a 
la piscina normalment, però aquell dia en concret, “es troba” que nedarà per aquella causa. 

 
2. CIF 

L'Eva Cirera explica que, de moment, hem fet una pausa en les tasques fins que la Junta de 
Govern defineixi com seguir. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 
3. Taller Roberta Ghedina 

L’Eva Cirera ha de preguntar a la Roser Alfonso en quin punt estem de la proposta de la Roberta 
Ghedina sobre un taller d'entrenament visual que tenim pendent. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Informació de Roser Alfonso. Eva Cirera  
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4. Protocol d'exclusió social 

L’Anna Mauri li va enviar a l’Eva Cirera informació per definir-lo.  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar tasca a Rafel Donat. Eva Cirera No concreta 

 
5. Plantejament d'activitat de la Comissió de Neurologia 

A la Fundació Step by Step ja hi han començat a anar persones a fer pràctiques voluntàries com a 
formació pràctica de Fisioteràpia en Neurologia. Es fa publicant-ho a la Borsa de Treball del 
Col·legi com a voluntariat i la RC del Col·legi cobreix les pràctiques atès que són fisioterapeutes 
col·legiats. En Joan Romero diu que funciona molt bé. Ho volem plantejar com a activitat formativa 
de la Comissió de Neurologia i estendre-ho a més centres i utilitzar convenis existents i fer-ne de 
nous. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Plantejar-ho a la Junta de Govern. Eva Cirera octubre-novembre 

 
 
6. Repàs membres de la Comissió 

Actualment els membres de la Comissió de Neurologia són: 
• Cirera Serrallonga, Eva (3345) 
• Homar Molina, Aina (4657) 
• Romero Càlix, Joan (3056) 
• Gómez Pérez, Leticia (8030) 
• Sanchez Vidiella, Marta (3874) 
• Oliva Anguera, Eva (3682) 
• Puig Palau, Marta (5159) 
• Mauri Aranda, Anna (8410) 
• Roca Urraca, Sandra (8906) 
• Safont, Alba (7204) 
• Serra Rebassa, Eulàlia (2951) 
• Planas Pascual, Bernat (8337) 

 
Data propera reunió 

No es decideix data per a la propera reunió, diem que serà després del DiFT. 

 


