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Comissió de Neurologia 
Núm. d’acta: 02/16 Hora d’inici: 19.00 h Data: 20-09-2016 
 

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 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Baixes de la Comissió. 
3. Actualització dels membres i de documents a la pàgina web del Col·legi. 
4. DiFT 2016. 
5. Jornada-Congrés 2018. 
6. Meet Up en Fisioteràpia Neurològica 2017. 
7. Precs i preguntes. 

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

2. Baixes de la Comissió 
Són baixes de la Comissió de Neurologia: 
Romero Càlix, Joan (3056) 
Moreno Gordo, Beatriz (9650) 
Puig Palau, Marta (5159) 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar correu d’agraïment en nom de tota la 
Comissió per les tasques realitzades a cadascun 
d’ells. 

Eva Cirera  Octubre 2016 

 
3. Actualització de membres i de documents a la pàgina web del Col·legi 
Comunicar a la coordinadora de comissions (Irene Martínez) els canvis en els membres de la 
Comissió i també posar el nou document de Registre de Punció Seca en Neurologia. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Informar a coordinació de comissions. Eva Cirera 03/10/2016 

 
4. DiFT 2016 
L’Eva Cirera explica que enguany el DiFT es fa a Lleida el diumenge 9 d’octubre en el marc d’una 
cursa de 5K. S’han preparat activitats dins la temàtica de la dona esportista. La recaptació de les 
inscripcions es donarà a la Fundació Esclerosi Múltiple. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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5. Jornada-Congrés Fisioteràpia 2018 
Se celebrarà els dies 4 i 5 de maig de 2018 al Fòrum. El dia 4 serà un acte inaugural amb tres 
ponències i la resta serà el dia 5. 
Els ponents de neurologia ja estan confirmats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
6. Meet Up en Fisioteràpia Neurològica 2017 
Ha arribat la proposta d’un cas clínic. Valorem entre tots la seva acceptació. 
L’Eva Cirera explica que vindrà la Mercedes Fernández, formadora de Kinaesthetics, com a 
convidada al Meet Up. 
També s’ha proposat al Grup de Fisioteràpia Aquàtica del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya (UFAE) que presenti un cas clínic en aquesta jornada. Restem pendents de l’enviament 
d’un cas. 
El termini d’enviament de casos finalitza el 17 d’octubre. Caldrà veure si haurem de prorrogar 
aquest termini. 
La Carina Salgueiro i l’Eva Cirera presentarien un pòster cadascuna en aquesta jornada.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preguntar el procediment per presentar pòster i 
suggerir fer difusió d’aquesta opció de participar en 
la Jornada. 

Eva Cirera  03/10/2016 

 
7. Precs i preguntes 

- Revista científica: La Carina Salgueiro i el Bernat Planas pregunten si a la revista científica del 
Col·legi s’hi podrien publicar treballs de final de grau d’estudiants de Fisioteràpia. 

- Pregunten també si el Col·legi podria fer un reportatge a la revista del Col·legi sobre els 
alumnes que fan presentació del treball final de grau a la Societat Catalano-Balear. Aquest acte 
es fa el proper 26 d’octubre. 

- La Carina Salgueiro s’ofereix per fer una xerrada sobre punció seca en neurologia el 2017.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preguntar els temes de la revista científica, la 
revista trimestral i procediment per proposta de 
tallers gratuïts de cara 2017. 

Eva Cirera  03/10/2016 

 
Data propera reunió 
26 de novembre de 2016. 

 
Coordinador 
 


