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Comissió Neurologia 

Núm. d’acta:1/14 Hora d’inici: 9.30 h Data: 8/02/2014 

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

 
Ordre del dia 

1. Baixes de la Comissió de Neurologia i del Grup de Treball de Parkinson. 
2. DiFT 2014. 
3. Projecte blog Comissió de Neurologia. 
4. Temes generals i petició a Junta de Govern. 

 
1. Baixes de la Comissió de Neurologia i del Grup de Treball de Parkinson 

Davant les baixes de la Marta Sánchez i l'Aina Homar, membres de la Comissió de Neurologia i del 
Grup de Treball de Parkinson, els altres membres de l’esmentat Grup de Treball es plantegen com 
continuar. Miraran de parlar i reunir-se properament per tal de redirigir la seva activitat. 

 
2. DiFT 2014 

L’Eva Cirera explica el plantejament del DiFT 2014 que se celebrarà el dissabte 11 d'octubre a 
Girona dins de la temàtica d'activitat física. Es tracta de que les comissions que vulguin, organitzin 
activitats lúdiques i vistoses durant el matí. Des de la Comissió es creu adequat contactar amb la 
Fundació Isidre Esteve o amb la Fundació Nani Roma, que tenen experiència en activitats lúdiques 
i participatives en l'àmbit de l'activitat física. Els membres de la Comissió remarquen que cal que el 
missatge de “Fisioteràpia” que quedi clar durant tots els actes que es facin.  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

L’Eva Cirera ho proposa als responsables DiFT. Eva Cirera 26/02/14 
L’Eva Cirera contacta amb les fundacions.  Eva Cirera indeterminada 

 
3. Projecte blog Comissió de Neurologia 

Parlem de com fer-lo. L’Anna Mauri ens enviarà les possibles opcions i els membres de la 
Comissió triarem quina és la més convenient. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Projecte blog Comissió de Neurologia. Anna Mauri  Indeterminada 

 
4. Temes generals i petició a Junta de Govern 

Parlem d'un cas clínic proposat per en Bernat Planas. 
La Laia Serrabassa ens explica el plantejament del treball que farà sobre l’afectació miofascial en 
traqueotomies i traumatisme cranioencefàlic al Màster en Neurologia que està realitzant. 
Surt la petició de preguntar si seria possible que el Col·legi obrís a articles sencers el Pubmed per 
als col·legiats, per tal de facilitar la recerca d'informació. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preguntar a Junta de Govern l’accés a Pubmed per als 
col·legiats. Eva Cirera 5 de març 2014 

 
Data propera reunió 
No es decideix data per a la propera reunió, possiblement a mitjans de març. 

 
Coordinador 
 
Eva Cirera 


