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Comissió de Neurologia 

Núm. d’acta: 02/22 Hora d’inici: 19.30 h Data: 28/06/2022 

Assistents: 
Coordinadora: ☐ Alba Jiménez (12904) 
Sotscoordinadora ☒  Selma Peláez (11113) 
Membres: ☒ Carina Salgueiro (10739) ☐  Rosa M. Cabanas 

Valdés (8414) 
☒  Mario Fernández 
Olivares (7864) 

☒ Laura Serra (11209) ☒ María Almenara (9584) ☒ Helena Fernández 
(15177) 

☐ Mireia Coll (13457 ) ☒ Samira González 
(10709) 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Valorar proposta de formació externa en neurorehabilitació.
3. Valorar nous candidats per ser membres de la Comissió.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
Aclariment sobre 

- Continuen en marxa les formacions d’aquest any. 
- Es posposa la formació d’ictus per al 2023. 

S’informa als membres que si volen proposar qualsevol activitat formativa de cares al 2023, s’ha 
de presentar ara. Les plantilles per fer-ho estan a la carpeta Drive. 

El Mario afegeix que es planteja reengegar les Jornades de valoració en noves tecnologies de 
cares al 2023 sempre i quan es faci a Barcelona per logística i comoditat pel viatge, que han de fer 
des de Suïssa.   

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Exposició oral Selma Peláez 28/06/2022 

2. Valorar proposta de formació externa en neurorehabilitació (NRH)
El CFC ens fa arribar unes propostes externes de formació en NRH d’una docent de Gran 
Canària. Se’ns presenten diversos dubtes sobre el tipus de formació, cap a quin públic van 
orientades, referències o autors,.... Per la qual cosa, arribem a la conclusió de fer una reunió amb  
ella per tal de resoldre dubtes, recollir més informació precisa de les formacions i orientar-la. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Exposició oral Tots els membres 28/06/2022 

3. Valorar nous candidats per ser membres de la Comissió
Arran de la crida de membres feta, ens arriben 6 propostes de futurs candidats/es. Discutim 
quines són les necessitats i objectius futurs de la Comissió de la mateixa manera que el seu  estat 
actual. 



ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina 2 de 2 

www.fisioterapeutes.cat 

Tot i que el 90% dels actuals integrants són actius, les nostres motivacions dins de la Comissió i la 
càrrega laboral que tenim, no ens permeten arribar a satisfer les necessitats i competències clau 
de la Comissió.  

Per això, acordem que els perfils que entrin ens ajudin a promocionar la NRH, impulsin activitats 
formatives, xerrades, tinguin contactes per plantejar gent interessant per això... 
Per la qual cosa, tot i la recomanació del CFC d’un màxim de 10 persones, consensuem donar 
l’OK a 3 candidats.  

També surten propostes: 
- Que el Col·legi promocioni coses de NRH i nosaltres actuem de filtre.  
- Un nou objectiu de la Comissió és fer revisions per facilitar feina als clínics, d’avenços en

neurociències... i potser dissenyar píndoles fàcils amb informació clara i entenedora. 
- La Laura recorda que les jornades de Raonament clínic van ser molt profitoses motiu 

pel qual, amb les noves incorporacions, li agradaria tornar-ho a repetir. 
- De cara al futur, proposar i oferir l'opció que siguin membres de la Comissió a perfils 

interessants i potents en la NRH a Catalunya.  
- Continuem amb la iniciativa de la creació de programes d’exercicis per patologies 

neurològiques. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Exposició oral Tots els membres 28/06/2022 

Data propera reunió 
Principis setembre 2022. 

Sotssoordinadora (Selma Peláez) 




