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Comissió de Parkinson i trastorns del moviment 

Núm. d’acta: 3/10 Hora d’inici: 19’30 Data: 21.9.2010 
 

Assistents: 
Coordinador:  Marta Puig  Anna Mauri Eva Oliva 
Membres:  Aina Homar  Elia Gonzalez Maria Fuentes 
 Marta Sanchez Sandra Roca Carolina Comellas 
Convidat/s Pere Narbona   

 
Ordre del dia 

1. Lectura acta anterior. 
2. Mariella Graziano. 
3. DMF 2010. 
4. Objectius 2011. 
5. Minicursos. 

 
1. Lectura acta anterior 

Es llegeix l’acta anterior.  
Es comenta el fet que la Maria no hagi contestat els correus electrònics enviats durant 
aquest període, pel que ens posarem en contacte específicament amb ella primer via 
correu electrònic i sinó per telèfon. Amb la lectura de l’acta es passen a debatre i 
actualitzar temes com els contactes amb la M. Graziano i la celebració del DMF. 

 
2. Mariella Graziano 

L’últim contacte amb ella va ser al juliol, abans de les vacances, per assegurar-nos que no 
hi havia cap problema amb els formularis enviats. Com que no hem rebut notícies seves 
des d’aleshores, acordem que aquesta mateixa setmana se li enviarà un correu electrònic 
per assegurar-nos de que no hi ha cap contratemps. 

 
3. DMF 

Es parla dels problemes que hi va haver amb el material enviat al Col·legi.  
Per una banda el fet que les fotografies per als tríptics havien de ser en màxima resolució. 
Ens va ser impossible realitzar-ho així pel poc temps amb què se’ns va avisar i pel fet que 
la persona que tenia tot el material estava de vacances. 
D’altra banda la no-obtenció dels consentiments signats de les persones que apareixien al 
vídeo que es va entregar. Ens intentarem informar de la manera de pixel·lar les cares per 
poder-lo utilitzar més endavant. 

 
4. Objectius 2011 

Es fa un esbós dels objectius per al proper any. S’acorda que la Marta Puig en farà una 
primera redacció, que es passarà a tots els membres de la Comissió perquè donin el seu 
vistiplau, i que finalment s’enviarà al Col·legi  abans de mitjans d’octubre. 

 
5. Minicursos 

Tots els membres estem d’acord en què és una molt bona iniciativa i que seria positiu 
poder-hi participar. Parlem que seria un bon tema la reeducació de la marxa en malalts de 
Parkinson. No obstant ningú pren la iniciativa final de preparar-ho, pel que s’acorda 



RE 5.5/01-01
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 2 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

madurar la idea i, si es pot, posar-la en marxa una mica més endavant. 
 

Data propera reunió 
No s’acorda data per una propera reunió. 

 
 


