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Comissió de Neurologia 

Núm. d’acta: 01/16 Hora d’inici: 10.00 h Data: 30/01/2016 

 

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 Salgueiro (10739) 

 Nuria Serra (2595)  Ester Comas (7975)  

 

Ordre del dia 

 Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 Trasllat temes parlats a la reunió de coordinadors de comissions del passat 20 de gener. 

 Repàs activitats fetes el 2015 i objectius 2016. 

 Meet-up en Fisioteràpia Neurològica febrer 2016. 

 Jornada Intercomissions maig 2016. 

 Properes activitats de difusió de la Fisioteràpia en neurologia. 

 Precs i preguntes. 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

Llegida i aprovada. 

 

2. Trasllat temes parlats a la reunió de coordinadors de comissions del passat 20 gener de 
2016 

Veure acta adjunta d'aquesta reunió. L'Eva Cirera l'explica als assistents i surten opinions: 
- El Col·legi no havia penjat informació pròpia del DiFT al Facebook ni tampoc durant el 

mateix dia no ho va fer. 

 

3. Repàs activitats de la Comissió fetes el 2015 i objectius 2016 

   
ACTIVITATS 2015: 
      

- Organització Taller de vídeos en Neurologia: Meet‐up de Fisioteràpia Neurològica (en 
procés).  

- Registre de Punció Seca en Neurologia (en procés). 
- DiFT 2015. La Fisioteràpia en AVC en els adults joves Realitzat Nov‐15 2015: Participació 

taula general futur de la Fisioteràpia. Realitzat. 
- Seminari Tècnic. Sistema visual per a l'acció amb pacients amb ictus o TCE. Realitzat. 

Feb‐15. 
- Seminari Tècnic. Sistema visual per a l'acció amb pacients amb ictus o TCE. Edició 

OSONA. Realitzat. Maig‐15 . 
- Seminari Tècnic. Sistema visual per a l'acció amb pacients amb ictus o TCE. Edició 

LLEIDA. Realitzat. Sep‐15.  
- L'apràxia en pacients adults amb lesió de l'hemisferi esquerre. Realitzat. Des‐15.  

- Participació vídeos 25 aniversari CFC. Realitzat. Juny‐15. 
- Creació Facebook neurologia. Realitzat. Juny‐15. 

 
OBJECTIUS 2016: 

- Dur a terme Meet-up en Neurologia 27 de febrer 2016. 
- Participació en Jornada Intercomissions 14 de maig 2016. 
- Promoure seminaris tècnics de l'àmbit de la neurologia. 
- Participació en entrevistes curtes respecte dies nacionals i internacionals de malalties per a 

la difusió de la Fisioteràpia en neurologia. 
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- Participació i/o assistència a jornades i congressos d’interès en la neurologia. 
- Elaboració de Registre de Punció Seca en Neurologia. 
- Activitat continuada al Facebook. Comissió de Neurologia. 
 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Enviar aquesta informació al Javier Crespo. Eva Cirera Durant propera setmana 

 

4. Preparació del Meet-up de Fisioteràpia Neurològica 

Mirem els vídeos i els casos clínics que s'exposaran per tal de preparar un guió de la jornada. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Aclarir detalls que faltin amb qui correspongui. Bernat Planas, Anna 
Mauri, Eva Cirera 

A mesura que 
sorgeixin 

 

5. Jornada Intercomissions maig 2016 

Des de la Comissió de Neurologia tenim clara la col·laboració amb Respiratòria, ja que el Bernat 
Planas (Neuro) i la Marta Sabaté (Respi) treballen amb els mateixos pacients. Restem a l'espera 
del guió proposat. L’Eva Cirera està en comunicació amb la Roser Alfonso per enviar-ho aquesta 
setmana. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Preparació de la col·laboració. Bernat Planas En procés 

 

6. Properes activitats per difusió de la Fisioteràpia en neurologia 

Entrevistes curtes en format vídeo per difondre aspectes de Fisioteràpia en neurologia en motiu de 
dies nacionals o internacionals de determinades malalties. S'ha proposat: 

- Parkinson 
- ELA 
- Esclerosi Múltiple 

Pensem que la de Parkinson podria fer-la l’Eva Oliva, li hem de preguntar. I les altres dues 
esperem informar a altres membres de la Comissió per si les volen fer. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Informar d'aquesta activitat i transmetre-ho a la 
Irene. 

Eva Cirera Primera meitat de 
febrer 

 

7. Precs i preguntes 

Proposem que la Carina Salgueiro assisteixi a la “2nd European Stroke Organisation Conference" 
al Centre de Convencions Internacional de Barcelona del 10 al 12 de maig. 
 
Creiem que és la millor candidata de la Comissió per anar-hi i ens pot aportar bona informació. Si 
accepta, presentarem formulari per tal de que Junta de Govern valori possible beca per a la 
inscripció a aquest congrés. 

 

Data propera reunió 

Aproximadament el març o abril 2016. 

 
Coordinador 
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