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Comissió de Parkinson i Trastorns del moviment 

Núm. d’acta: 2/10 Hora d’inici: 9’45 Data: 27.3.2010 
 

Assistents: 
Coordinador:  Marta Puig Elia Gonzalez Jose Landete 
Membres:  Aina Homar Carolina Comellas Anna Mauri 
 Marta Sanchez Eva Oliva  
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Baixa i presentació de membres de la Comissió. 
3. Caminant amb Parkinson (Fira Gran). 
4. Mariella Graziano. 
5. Contactes amb comissió d’OBUGI. 

 
1. Lectura de l’acta anterior 

Es llegeix i aprova l’acta anterior. 
 

2. Baixa i presentació de membres de la comissió 
El Jose Landete va enviar un correu electrònic per donar-se de baixa de la Comissió, 
atès que veia que no podia dedicar el temps necessari al treball de la Comissió. 
 
D’altra banda es presenta l’Anna Mauri com a nova membre de la Comissió. L’Anna 
treballa a l’Associació Catalana per al Parkinson. 

 
3. Caminant amb Parkinson (Fira Gran) 

Es concreta un esquema per al taller que realitzarem durant la Fira de la Gent Gran. 
S’ensenya una proposta de power point a la que cal fer uns retocs (la Marta Puig 
s’encarregarà) i es dissenya la part pràctica que se centrarà en activitats per a millorar la 
marxa. 
La Marta Puig comenta que s’ha quedat amb el Col·legi que l’activitat es realitzarà el 
dissabte al matí i ja s’ha acordat que es necessitarà el següent material: cordes, pals i 
material per posar música. 
Queda pendent concretar quines seran exactament les persones que faran l’activitat, 
encara que l’Aina ja ha explicat que ella no podrà perquè estarà realitzant un curs aquell 
cap de setmana. 

 
4. Mariella Graziano 

Se li va enviar un correu electrònic amb la documentació referent al curs i currículum 
que hem de fer arribar al Col·legi. Restem a l’espera de rebre aquesta informació per 
part de la Sra. Graziano.  
Acordem que quan es rebi aquesta documentació desitgem fer una reunió amb els 
responsables del Col·legi per parlar del curs i de les possibilitats econòmiques. 
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5. Contactes amb comissió d’OBUGI 
Membres de la Comissió realitzaran una conferència sobre la incontinència urinària en 
malalts de Parkinson a l’Associació Catalana per al Parkinson. Arrel d’això ens hem 
posat en contacte amb la Comissió d’Obugi, que ens ha proporcionat bibliografia sobre 
el tema. No obstant, creiem interessant poder fer una reunió entre els membres de les 
dues comissions per poder parlar sobre el tema, atès que hem vist que és una 
problemàtica molt estesa en pacients amb Parkinson. Voldríem que la reunió pogués ser 
a finals d’abril. 

 
Precs i preguntes 

No hi ha preguntes 
 

Data propera reunió 
No s’acorda data per a la propera reunió 

 
 


