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Comissió de Neurologia 
Núm. d’acta: 01/15 Hora d’inici: 19.00 h Data: 25-02-2015 

 
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. Noves incorporacions a la Comissió. 
3. DiFT 2015. 
4. Matinal Intercomissions. 
5. Calendari anual de reunions. 
6. Revisió del Facebook. 
7. Precs i preguntes. 

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

 
2. Noves incorporacions a la Comissió 
Núria Serra Tarragón, num col. 2595, nova incorporacio de la Comissió. 
L’Eva C. enviarà currículum d’una possible nova incorporació de la Comissió a tots els membres del grup. 

 
3. DiFT 2015 
L’Eva Cirera explica que Rafa Nadal va assistir a la reunió de coordinadors de Comissions del passat 
11 de febrer per tal d’exposar el plantejament fet per al DiFT 2015. Les comissions proposaran 
activitats lúdiques per tal de cridar l’atenció de la gent que hi hagi a l’acte i d’aquesta manera també 
se’ls podrà explicar, mentre facin les activitats, quina tasca desenvolupem els fisioterapeutes. 
Paral·lelament, també es realitzaran petites xerrades de les comissions amb usuaris del seu àmbit 
d’actuació. Es penjaran els vídeos al canal de TV del Col·legi. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preparar proposta. Tots els membres Propera reunió 

 
4. Matinal Intercomissions 2016 
Proposem també que els col·legiats o les comissions puguin presentar pòsters. També es proposen 
diverses xerrades principals en una primera part seguides de tallers on, una persona amb experiència, 
dinamitzaria un membre de cada comissió i assitents en el cas clínic que es proposaria. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
5. Calendari anual de reunions 
Farem un calendari anual de reunions, per organitzar-nos millor i reunir-nos de manera més regular, tenint 
en compte la disponibilitat dels membres. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
5. Calendari anual de reunions 
Els tres membres presents, revisem el Facebook de la Comissió. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Data propera reunió 
Un dissabte de març o abril. 

 
Coordinador 
 
 
 
 


