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Comissió de Neurologia 

Núm. d’acta:2/2014 Hora d’inici: 19.00 h Data: 11.06.14 

 
Assistents: 
Coordinadora:  Cirera Serrallonga, Eva (3345)   
Membres:  Moreno Gordo, Beatriz (9650)  Puig Palau, Marta (5159) 
  Romero Càlix, Joan (3056)  Mauri Aranda, Anna (8410) 
  Gómez Pérez, Leticia (8030)  Roca Urraca, Sandra (8906) 
  Planas Pascual, Bernat (8337)  Safont, Alba (7204) 
  Oliva Anguera, Eva (3682)  Serra Rebassa, Eulàlia (2951) 
     
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Nova incorporació a la Comissió. 
3. DiFT 2014. 
4. Seminaris tècnics relacionats amb neurologia. 
5. Col·laboració amb projecte CiF. 
6. Web de la Comissió. 
7. Registre de Centres de Fisioteràpia en Neurologia. 
8. Cas clínic a exposar. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

Llegida i aprovada. 

 
2. Nova incorporació a la Comissió 

Beatriz Moreno Gordo, núm col. 9650. 

 
3. DiFT 2014 

L’Eva Cirera explica el plantejament del DiFT 2014  i les activitats que volen realitzar les diferents 
comissions (neuromusculosquelètica, respiratori, pediatria, oncologia i acupuntura). Setmanes 
enrere es va decidir, entre els membres de la Comissió, la no-participació amb cap activitat en la 
diada del DiFT, atès que no podem assegurar l'assistència i, per diferents motius, cap membre es 
veia en cor d'organtizar quelcom.  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 
4. Seminaris tècnics relacionats amb neurologia 

L’Eva Cirera informa de com han anat els seminaris tècnics de Teràpia Visual de la Roberta 
Ghedina, i explica que, properament, la Roberta farà un seminari sobre l’apràxia.  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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5. Col·laboració amb el projecte de la CIF 

L’Eva Cirera informa que l’Anna Mauri i ella mateixa segueixen col·laborant amb el projecte de la 
CIF del Col·legi, que va encaminat a treure una guia pràctica d'ús d'aquesta nova terminologia 
internacional. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Seguir col·laboració i timing proposat del projecte. Anna Mauri i Eva 

Cirera 
Fins setembre 
d'aquest any 

 
6. Web de la Comissió 

Parlem de com tirar endavant amb la creació de la pàgina web de la Comissió de Neurologia. 
Tenim l’ok de Junta de Govern per fer-ho. Només cal posar-nos d'acord de com fer el format i 
tornar-ho a exposar a la Junta de Govern ja més enllestit. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Plantificació i disseny pàgina web. Anna Mauri i tots Indeterminada 
Exposició del projecte a la Junta de Govern. Eva Cirera Indeterminada 

 
 
7. Registre de Centres de fisioteràpia en Neurologia 

Creiem que seria important fer un registre fiable de centres de Fisioteràpia que tinguin 
coneixements específics en neurologia, atès que molts diuen que fan aquest tipus de tractaments 
per diversificar atencions, però en realitat no en són experts. Farem recerca dels centres que es diu 
que fan tractaments en Fisioteràpia neurològica i, segons la quantitat, estudiarem com posar-nos-hi 
en contacte i elaborar el registre. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Fer recompte de centres que diuen que 
treballen en neurologia. Eva Cirera Indeterminada 

 
8. Cas clínic a exposar 

La Leticia Gómez i l’Alba Safont estan pendents de com exposar un cas clínic d'atàxia. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Exposició de cas clinic d'atàxia Leticia Gomez i Alba Safont Indeterminada 

 
Data propera reunió 
No es decideix data per a la propera reunió, possiblement el mes de juliol. 
 

 


