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Comissió de Neurologia 
Núm. d’acta: 04/14 Hora d’inici: 09.30 h Data: 29-11-2014 

 
Assistents: 
Coordinador:  Eva Cirera (3345)   
Membres:  Anna Mauri (8410)  Joan Romero (3056)  Marta Puig(5159) 

 Alba Safont (7204)  Bernat Planas (8337)  Beatriz Moreno(9650) 
 Leticia Gómez (8030)  Eva Oliva (3682)  Eulalia Serrabassa(2951) 
 Sandra Roca (8906)   

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Alta i baixa de membres de Comissió. 
3. Canvi de Junta de Govern. 
4. DiFT. 
5. Bloc de la Comissió de Neurologia / Facebook de la Comissió de Neurologia. 

 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
Llegida i aprovada. 

 
2. Alta i baixa de membres de Comissió 
La Beatriz Moreno Gordo, col. 9650, entra com a nou membre de la Comissió de Neurologia. 
L’Eulàlia Serrabassa, col. 2951, es dóna de baixa com a membre de la Comissió de Neurologia. 

 
3. Canvi de Junta de Govern 
L’Eva Cirera informa sobre les eleccions celebrades el passat 13 de novembre a Lleida, Tarragona i 
Girona i el dia 15 de novembre a Barcelona. Presenta la nova Junta de Govern. 
 

• Degà: Manel Domingo Corchos  
• Vicedegana: Mònica Rodríguez Bagó 
• Secretari: Gabriel Liesa Vivancos  
• Vicesecretària: Eva Cirera Serrallonga  
• Tresorer: Ramon Aiguadé Aiguadé  
• Vocals: 

◦ Juanjo Brau Pérez  
◦ Eva Hernando Gimeno  
◦ Francesc Rubí Carnacea  
◦ Marta Sala Ruiz  
◦ Patricia Vidal i Martí  
◦ Rafel Nadal Dolcet  
◦ Núria Coral Ferrer  

 
Informa que el projecte de la CIF queda de moment aturat fins que no es designi una persona de la 
nova Junta per a dur-lo a terme. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. DiFT 
L’Eva Cirera explica com es va desenvolupar la Jornada del DIFT, que enguany es va fer a Girona i on en 
Joan Romero, membre de la Comissió de Neurologia, va ser premiat com a Fisioterapeuta de l'Any. 
Des de la Comissió de Neurologia proposem, tal com vam dir l'any passat i per arribar a la població, que 
seria bona idea unir la difusió de la Fisioteràpia a alguna cursa o esdeveniment multitudinari que organitzi 
alguna altra entitat com, per exemple, el “Mulla't” de la Fundació d'Esclerosi Múltiple, o curses o caminades 
d'associacions excusionistes. També suggerim posar-nos en contacte amb alguna estació d'esquí i proposar 
“una esquiada” per promocionar algun àmbit d'actuació de la Fisioteràpia en un dia concret. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Explicar-ho a Junta de Govern. Eva Cirera 01/12/14 
 

4. Bloc / web de la Comissió de Neurologia / Facebook Comissió de Neurologia 
L’Anna Mauri ens explica el funcionament del web de la Comissió de Neurologia. Parlem de què afegir-hi i 
com fer-ho. Ampliarem els continguts de la pestanyeta d'articles, de la de formació i afegirem enllaços  
d'interès. 
L’Eva Cirera demanarà l’aprovació definitiva per part del Col·legi per publicar aquest web i també el 
Facebook de la Comissió. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Afegir/ treure informació del web. Tots els membres Amb continuïtat 

 
 

Data propera reunió 
Un dimecres o dissabte a determinar de finals de gener o principis de febrer de 2015. 

 
Coordinador 
 
 
 
 


