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Comissió de Neurologia 
Núm. d’acta: 03/15 Hora d’inici: 09.30 h Data: 13-06-2015 

 
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)  Carina Salgueriro (10739) 
 Nuria Serra (2595)   

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. DiFT 2015. 
3. Jornada Intercomissions 2016. 
4. Taller de vídeos en Neurologia. 
5. Registre de Punció Seca en Neurologia. 
6. Precs i preguntes. 

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

 
2. DiFT 2015 
L’Eva Cirera explica les dues activitats dins del DiFT que hem de pensar com desenvolupar. 
 
1.Taula rodona-diàleg amb un usuari del nostre àmbit, que serà enregistrat per fer difusió del treball dels 
fisioterapeutes en neurologia al canal de TV del CFC i a les xarxes socials. Aquesta activitat ha de durar 
de deu a quinze minuts i hi haurà públic interessat, que poden ser convidats d'alguna associació 
d'usuaris. La primera opció és que el Bernat contacti amb una noia que coneix que va patir un ictus i 
que és ballarina i infermera, per si vol participar-hi. Després contactaríem amb alguna associació o 
fundació d'AVC. Sinó també pensem de tractar el tema del Parkinson a través, també, d'alguna 
professional de la Comissió i l'Associació del Parkinson. Altres opcions són també l'atàxia i l'Associació 
d'Atàxies i l’esclerosi múltiple i l'Associació d'EM. 
 
2. Debat final: falta determinar qui de la Comissió formarà part del debat final. El debat final del DiFT 
serà un moment on coincidiran en la mateixa taula fisioterapeutes que treballen en els àmbits de treball 
representats en les comissions col·legials, el degà i, possiblement, algun polític. Es pensa en l’Anna 
Mauri o en l’Eva Cirera, depenent de la temàtica a tractar. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
1. Activitat: contactar amb la possible col·laboradora Bernat Planas Propera setmana 
2. Preguntar temàtica ajustada del debat final DiFT Eva Cirera Propera setmana 

 
3. Jornada Intercomissions 2016 
Hem de definir amb quina altra comissió volem treballar un cas clínic a presentar de manera conjunta a la 
Jornada Intercomissions de l'any que vinent. La primera opció és Fisioteràpia Respiratòria i la segona és 
Fisioteràpia neuromusculosquelètica. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb la Comissió de FST Respiratòria Eva C Propera setmana 

 
4. Taller de vídeos en Neurologia: Meet-up de Fisioteràpia Neurològica 
Definim les bases del Meet-up de Fisioteràpia Neurològica que volem realitzar el desembre d'aquest any 
2015. Veure annex a continuació. Quan la Junta de Govern i el Departament de Formació del Col·legi vegin 
bé aquesta idea, formalitzarem la petició en un document estandarditzat. Aquest text que segueix és 
explicatiu de la nostra idea. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar informació a Roser Alfonso i a Junta de Govern Eva C Propera setmana 
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5. Registre de Punció Seca en Neurologia 
Des de Junta de Govern del Col·legi es demana a la Comissió de Neurologia que valori si és necessari que 
en el Registre de Punció Seca hi hagi quelcom que faci referència a l'ús de la punció seca en neurologia.  
 
Hem de valorar si cal que consti que el fisioterapeuta està format en punció seca en neurologia, si cal 
especificar-ho. La Carina Salgueiro, de la Comissió, utilitza punció seca en neurologia. Parlem de la qüestió i 
arribem a la conclusió de que és difícil d’acotar el número d'hores que caldria per dir que un fisioterapeuta 
que ha fet formació en punció seca ja està preparat per fer-ne ús en neurologia. Revisem formacions de 
diversos llocs d'Espanya i veiem que al curs bàsic de punció seca es fan 20 hores i moltes vegades va lligat 
a 20 hores més de ”ganxos”. Proposem que si es vol acotar el fet per assegurar que un fisioterapeuta pot 
utilitzar punció seca en neurologia, podríem emprar el Registre de Punció Seca que ja té el CFC dins de la 
Comissió de Neurologia i adjuntar-hi un currículum on hi hauria de constar formació en neurologia (postgrau 
o màster universitari) o experiència en neurologia d’un mínim de cinc anys. 
 
Proposem de fer una reunió, si calgués, entre representants de la Comissió de Neurologia (Eva C i Carina) 
amb els representants de la Comissió de Neuromusculosquelètica per fer un consens conjunt. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Exposar-ho a Junta de Govern Eva C 06/07/15 

 
Data propera reunió 
Setembre de 2015. 

 
Coordinador 
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ANNEX: ORGANITZACIÓ I BASES DEL MEET-UP DE FISIOTERÀPIA NEUROLÒGICA 
 
Amb  la  intenció  de  fomentar  la  trobada  entre  els  col∙legiats  interessats  en  l'àrea  de  la 
rehabilitació  neurològica,  la  Comissió  de  Neurologia  del  Col∙legi  de  Fisioterapeutes  de 
Catalunya organitzarà una trobada didàctica. Serà a finals d'any (desembre? a concretar un 
dissabte  al  matí  a  les  instal∙lacions  del  Col∙legi).  Es  tractarà  d'un  espai  en  el  qual, 
mitjançant  vídeos  clínics,  els  fisioterapeutes  podran  exposar  els  seus  casos  més 
interessants, estranys o aquells en què  pugui ser difícil fer un raonament clínic. 
 
Aquesta exposició de casos clínics a través de presentacions de vídeos portarà els 
assistents a tenir una millor comprensió del cas presentat, i permetrà que cadascun d'ells 
pugui participar activament amb l'aportació d'idees i solucions, coneixements científics o, 
simplement, aportant diferents punts de vista per la seva experiència professional.  
 
La presentació del cas clínic, també pot tenir la intenció de mostrar nous abordatges 
terapèutics, abordatges que siguin menys coneguts, la translació d'alguna evidència 
científica a la pràctica clínica o qualsevol altra idea de raonament clínic o tractament que 
el fisioterapeuta vulgui compartir amb els companys. Al final de la trobada, tots els 
assistents participaran en la votació del millor vídeo presentat. 
 
Dirigit a: Fisioterapeutes col∙legiat s(gratuït) 
Data: ..... de desembre de 2015 (10.00 h a 14.00 h)  
Lloc: Col∙legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
Inscripció: forma habitual a través d'un enllaç (on també hi constarà si envien vídeo o no) 
Màxim d'assistents (25?) d’acord amb l’aforament de la sala del CFC (els col·legiats que 
presentin vídeos tenen la plaça garantida) 
Moderadors: Bernat Planas i Anna Mauri (membres de la Comissió de Neurologia) 
 
Programa:  
 
10.00 – 10.15: Inauguració de la trobada i presentació 
10.15 – 10.35: Presentació del vídeo I i comentaris /debat 
10.35 – 10.55: Presentació del vídeo II i comentaris /debat 
10.55 – 11.15: Presentació del vídeo III i comentaris /debat 
11.15 – 11.45: Pausa‐cafè  
11.45 – 12.05: Presentació del vídeo IV i comentaris / debat 
12.05 – 12.25: Presentació del vídeo IV i comentaris / debat 
12.25 – 12.45: Presentació del vídeo IV i comentaris / debat 
12.45 – 13.00: Votació del millor vídeo 
13.00 – 13.15: Pausa  
13.15 – 14.00: Debat obert i finalització de la trobada 
 
Participa activament en aquesta trobada presentant el teu cas clínic a través d'un vídeo.  
 
Condicions: 

 
‐ Creació d'un vídeo de 5 minuts de durada centrant‐te amb els punts que vulguis 

presentar als companys. 
‐ Presentar un resum explicatiu del cas a presentar que no superi una pàgina de text. 
‐ Presentar el consentiment informat del pacient (en annex). 
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Per fer-ho arribar a la Comissió de Neurologia només has de crear una carpeta al Dropbox amb 
el vídeo, el resum explicatiu del cas a exposar i el consentiment informat signat del pacient. 
Aquesta carpeta la comparteixes amb nosaltres al correu: 
 
Podem crear un correu de fisioterapeutes.org pel meetup (?) 
 
El termini per enviar el vídeo es tanca el dia 30 de setembre de 2015. Després d'aquesta data, 
la Comissió de Neurologia seleccionarà els millors sis vídeos presentats i contactarà amb els 
col·legiats corresponents. En cas que no hi haguessin prous vídeos, els membres de la 
comissió, en tindran de preparats . 
 
Pot haver-hi premi al millor vídeo? Si sortís guanyador un vídeo d'un membre de la comissió, hi 
renunciaríem.. 


