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Comissió de Neurologia 
Núm. d’acta: 04/15 Hora d’inici: 10.00 h Data: 03-10-2015 

 
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)  Ester Comas (7975)  

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Nova incorporació a la Comissió de Neurologia. 
3. DiFT 2015. 
4. Meet up en Fisioteràpia Neurològica - febrer 2016. 
5. Jornada Intercomissions - maig 2016. 
6. Registre de Punció Seca en Neurologia. 
7. Precs i preguntes. 

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

 
2. Nova incorporació a la Comissió de Neurologia 
Donem la benvinguda a l’Ester Comas Gonzalez (col. 7975) nova membre de la Comissió. 

 
3. DiFT 2015 28 de novembre  
L’Eva Cirera explica com es desenvoluparà el DiFT d'aquest any, arran del que es va explicar a la reunió de 
coordinadors de comissions del passat 9 de setembre. La Comissió de Neurologia participarà en: 
1. La taula de debat de la Comissió de Neurologia. Serà portada pel Bernat Planas. Tindrem de convidada 
una antiga pacient del Bernat que va patir un ictus. Tres membres més de la Comissió estarem dins l’envelat 
per donar suport, sense intervenir, atès que acordem que serà més àgil la conversa entre ells dos sense que 
hi intervinguin més persones. Creiem que així aprofitarem millor els 20 minuts que ens correspondran. 
2. El debat final. L’Eva Cirera participarà al debat final de la jornada on hi haurà un representant de cada 
comissió, el degà del Col·legi, Manel Domingo, i de moderador en Lluís Puig com a assistents segurs. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
1. Preparar conversa amb la convidada al debat. Bernat Planas Properament 
2. Preguntar temàtica ajustada del debat final DiFT. Eva Cirera Properament 

 
4. Taller de vídeos en Neurologia: Meet up de Fisioteràpia Neurològica 
Proposarem allargar el període de presentació de vídeos fins mitjans de desembre per tal de donar més 
temps als col·legiats. Els membres de la Comissió també en prepararem. 
La Carina, membre de la Comissió, ens fa saber que cap dels seus pacients vol signar el consentiment 
informat proposat, atès que cap d'ells vol que el seu vídeo surti enlloc més que el dia de la jornada. Decidim 
proposar canviar el consentiment informat (ho direm a la Roser Alfonso). 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Proposar allargar el termini de presentació de vídeos a 
la Roser Alfonso 

Eva C Dilluns 5 oct 

Proposar canviar el consentiment informat de divulgació 
dels vídeos a Roser Alfonso 

Eva C Dilluns 5 oct 

 
5. Jornada Intercomissions - maig 2016 
L’Eva Cirera explica les possibles parelles de comissions que es faran per a la Jornada Intercomissions de 
l'any que ve (falta confirmació oficial que s'ha de donar abans del 15 de novembre). 

− Atenció Primària i Oncologia 
− ObUGi i Acupuntura 
− NME i Geriatria 
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− Respiratori i Neurologia 
− Pediatria i Respiratori 
− Pediatria i Hipoteràpia 
− Hipoteràpia i Neurologia 

 
Des de la Comissió de Neurologia tenim clara la col·laboració amb Respiratori, atès que el Bernat Planas 
(Neuro) i la Marta Sabaté (Respi) treballen amb els mateixos pacients. 
Restem a l'espera d'altres possibles col·laboracions quan es confirmin abans del 15 de novembre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Concretar col·laboracions amb altres comissions per a 
la Jornada abans del 15 de novembre. 

Eva C Abans del 15 de 
novembre 

 
6. Registre de Punció Seca en Neurologia 
Proposem fer un grup de treball col·laborant neuro amb NME, per tal de poder tenir un criteri més complet a 
l'hora de fer aquest registre. L’Eva Cirera ho parlarà en Junta de Govern del dilluns 5 d'octubre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Posar en contacte els membres d'aquest grup de treball 
si s'aprova per Junta de Govern. 

Eva C Setmana del 5 d'octubre 

 
7. Precs i preguntes 
Des de la Comissió de Neurologia es demana que el Facebook del Col·legi faci difusió d'algunes de les 
informacions que es posen al Facebook de la Comissió. L’Eva Cirera ho parlarà amb Comunicació del 
Col·legi. 

 
Data propera reunió 
Novembre 2015 

 
Coordinador 
 
 
 

 


