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Comissió de Neurologia 

Núm. d’acta: 6/13 Hora d’inici: 9.30 h Data: 30.12.13 

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

 
Ordre del dia 

1. Reunió de coordinadors de comissions 27.12.13. 
2. DiFT. 
3. CIF. 
4. Objectius 2014. 

 
1. Reunió de coordinadors de comissions 27.12.13 

L'Eva Cirera explica com es va desenvolupar la reunió de coordinadors de comissions del passat 
dimecres dia 27 de novembre. Els punts de la reunió de comissions van ser: DiFT 2013, CIF, 
Reglament de comissions, Memòria 2013, Objectius 2014 i propostes de millora de les comissions. 
El segon, tercer i quart punt, s'expliquen més a baix. 

L'Eva Cirera explica que la reunió de comissions va ser molt rica en propostes i molt dinàmica de 
cara millorar l'activitat de les comissions en general, amb moltes ganes de col·laboració entre 
comissions i de dinamitzar-les totes individualment. 

 
2. DiFT 

L’Eva Cirera explica el desenvolupament del DiFT d'aquest any i les propostes de millora que fan 
les altres comissions (veure acta de reunió de Comissions 27/11/2013). Les propostes de les altres 
comissions coincideixen amb el proposat des de la nostra comissió a la reunió del setembre 
d'aquest mateix any (veure acta 21/09/2013), és a dir, organitzar activitats o incloure’ns en 
activitats que la gent ja faci habitualment, com ara nedar, córrer, caminar, concerts, etc. Des de les 
altres comissions es proposa organitzar curses o caminades juntament amb federacions i unions 
excursionistes o activitats de pallassos o titelles per a nens i aprofitar aquestes activitats per donar 
a conèixer àmbits d'actuació dels fisioterapeutes en oncologia, pediatria, neurologia, 
neuromusculosquelètica, respiratori, etc. atès que en aquestes activitats es podria aprofitar per 
més d'un àmbit d'actuació. 

Des de la Comissió de Neurologia es proposa seguir en aquesta línia d'organitzar una activitat 
com les anomenades anteriorment, col·laborant amb altres comissions independentment de si el 
format de DiFT continua com fins ara o no, atès que creiem que seria una forma de divulgació molt 
eficaç. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
L’Eva Cirera ho explica a la Junta de Govern. Eva Cirera 04/12/13 
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3. CIF 

L’Eva Cirera explica que per tirar endavant el tema de la CIF, s'ha decidit que es farà un grup de 
treball amb sis membres com a màxim i amb un pressupost de 1500 €. De març a novembre del 
2014 s'acabaran les tasques descrites al projecte de la CIF i s'editarà un manual. Els membres del 
grup de treball de la CIF seran inicialment: Micaela Moro, Rafel Donat, Eva Cirera i dues o tres 
persones més sorgides de les comissions. L’Anna Mauri, de la nostra comissió, proposa formar-ne 
part també. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Col·laboració Manual CIF. Anna Mauri i Eva Cirera Març-nov 2014 

  
4. Objectius 2014 

S'acorden objectius de la Comissió de Neurologia per al 2014: 

• Promocionar pràctiques voluntàries a centres de neurorehabilitació a través de la Borsa de 
Treball del Col·legi. 

• Participar al Manual de la CIF. 
• Traduir guia en el tractament de la malaltia de Parkinson. 
• Promocionar la Fisioteràpia en Neurologia: 

o Articles diari El 9 Esportiu. 
o Taller de Teràpia Visual. 
o Actes divulgatius audiovisuals per donar a conèixer vivències de persones afectades 

per malalties neurològiques. 
o Col·laboracions amb altes comissions. 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Compliment d'aquests objectius. Tota la Comissió 2014 
 

Data propera reunió 

No es decideix data per a la propera reunió, però diem que serà al gener del 2014. 

 
Coordinador 


