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Comissió de Neurologia 
Núm. d’acta: 03/18 Hora d’inici: 13.00 h Data: 22-09-2018 

 
Assistents: 
Coordinadora: Planas Pascual, Bernat (8337) 
Membres: Carina Salgueiro (10739)  Rosa Mª Cabanas 

Valdés (8414) 
 

Gómez Pérez, Leticia 
(8030) 

Núria Serra (2595)  

Oliva Anguera, Eva 
(3240) 

J. Simon Cardona 
Coll (12153) 

 

 Safont, Alba (7204)  
 
 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
Llegida i aprovada. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Carina Salgueiro 22-09-2018 

 
2. Canvis estructurals de la comissió: Nou coordinador 
Bernat Planas (col 8337) Deixa la coordinació de la Comissió passant a ser la nova coordinadora la Carina F. 
Salgueiro (10739). 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Petició explícita a Dept professional del CFC. Bernat Planas 25.09.2018 

 
3. Xarxes socials 
Voluntaris dins de la Comissió de Neurologia per actualitzar la xarxa social Facebook i / o donar inici a altres 
xarxes socials. Actualment Se n’encarrega de la xarxa la Carina F. Salgueiro (10739). A la propera reunió es 
definiran un o dos membres de la Comissió per a aquest tasca. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar correu electrònic als membres de la Comissió Carina Salgueiro 22-09-2018 

 
4. Jornades Inter-comissions 
En l'última reunió de comissions, s'ha definit un tema per a les Jornades Inter-comissions (Càncer) i s'ha 
decidit canviar de format (hi haurà un tema comú i totes les comissions presentaran una ponència sobre 
aquest tema des del seu punt de vista). 
Des de la Comissió de Neurologia proposem que la Comissió d'Oncologia sigui la responsable de l'obertura i 
moderació de tota la jornada i que les altres comissions presentin la seva ponència en 20 minuts (Comissió 
de Neurologia: valoració i tractament en càncer cerebral) ocupant així un matí (a definir data). 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Carina Salgueiro Propera reunió de Comissions 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
2. Canvis estructurals de la Comissió: nou coordinador 
3. Xarxes socials 
4. Jornades interaccions 
5. III Meet up. 
6. Activitats per a col·legiats. 
7. Nous projectes. 
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5. III Meetup 
S'iniciarà l'activitat III Meetup de la Comissió de Neurologia. El Col·legi informarà del procés. Data proposta: 
23 de febrer de 2019 (matí) 
Proposta: 
Publicació de l'activitat a la pàgina web del col·legi (idèntica a les edicions anteriors) Difusió per correu 
electrònic (fisioterapeutes i centres de treball amb pacients neurològics) Termini per rebre vídeos: fins 23 
gener 2019 
Selecció dels vídeos per part de la Comissió de Neurologia: 23 de gener a 25 de gener de al 2019. 
Moderadora de III Meetup de la Comissió de Neurologia: Rosa Cabanas i Bernat Planas 
Conclusió de l'activitat amb ponència (tema a triar a propera reunió: nutrició, abordatge terapèutic, etc.). 
Esperarem resposta per part de la direcció del Col·legi 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Inici de la programació de l'activitat Carina Salgueiro 26-09-2019 

 
6. Activitats per a col·legiats 
Es proposa una formació bonificada per a col·legiats: 
Tipus d'activitat: formació 
Data: a definir juntament amb la direcció del Col·legi Durada: Dissabte matí 
Lloc: Seu del col·legi de fisioterapeutes de Catalunya 
Tema: Test i escales de valoració en fisioteràpia neurològica programa: 
9H-9h30: Obertura de l'activitat 
9H30- 11H30: Tests i escales de valoració en neuro-rehabilitació 11H30-12H00: pausa 
12H00: 13h30: Aplicació pràctiques dels tests i escales de valoració 13h30: 14H00: Conclusió 
 
Responsables per l'aplicació pràctica: 
Gwalk: valoració de la marxa (Rosa Cabanas) 10mWt: valoració de la marxa (per determinar) 
Fugl-meyer SUP: valoració de l'Extremitat Superior (per determinar)  
Fugl-meyer SUP: valoració de l'Extremitat Inferior (per determinar) 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Presentació de la proposta al Col·legi. Carina Salgueiro 26-09-2018 

 
7. Nous projectes 
En la propera reunió els membres de la Comissió han de presentar noves propostes d'activitats a 
desenvolupar. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar correu electrònic als membres de la Comissió Carina Salgueiro 22-09-2018 

 
 

 
 

Carina Salgueiro (10739) 

per determinar 
Data propera reunió 
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