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Comissió de Parkinson i trastorns del moviment 

Núm. d’acta: 4/10 Hora d’inici: 9’30 Data: 11.12.2010 
 

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. Baixa de la Comissió de la Maria Fuentes. 
3. Mariella Graziano 
4. Memòria 2010 
5. Valoració pacients amb Parkinson 
6. Treball Ana Mauri 
7. Data per a la propera reunió 

 
1. Lectura acta anterior 

Amb la lectura de l’acta anterior s’actualitzen temes com el de la Maria Fuentes i la 
Mariella Graziano. 

 
2. Baixa de la Comissió de la Maria Fuentes 

Des de la seva participació en la reunió del juliol de 2010, la Maria Fuentes no ha 
contestat a cap dels nostres intents de posar-nos en contacte amb ella no participant 
així en cap de les reunions posteriors ni activitats de la Comissió.  
L’Aina explica que tal i com es va quedar en l’anterior reunió, va intentar contactar via 
telefònica, deixant-li un missatge al contestador que no ha obtingut resposta. 
Donada la nul·la participació en l’activitat de la Comissió, es decideix donar de baixa la 
Maria Fuentes de la Comissió.  
Se li enviarà un correu electrònic comunicant-li aquesta decisió i les raons per les quals 
s’ha pres. 

 
3. Mariella Graziano 

Encara no hem rebut tot el material necessari per posar en marxa la programació del 
curs per part del Col·legi. No obstant, es decideix enviar el material de què disposem al 
Col·legi per anar agilitzant una mica el procés.  
En el transcurs d’aquesta setmana es farà un nou contacte per sol·licitar-li el 
currículum, que és el que ens falta. 

 
4. Memòria 2010 

Es fa un esbós del que s’haurà d’incloure en la memòria de les activitats de la Comissió 
del 2010. 

 
5. Reinici del treball sobre la valoració en pacients amb malaltia de Parkinson 

Decidim tornar a posar en marxa el treball sobre l’esquema de valoració de malalts de 
Parkinson. Pensem que caldria dividir el treball en dos grups: 
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· Recerca d’articles. 
· Recerca d’escales validades. 
L’Aina reenviarà tot el material que s’ha obtingut fins ara. A través de correu electrònic 
s’acabaran de decidir els membres que realitzarà cada part. 

 
6. Treball de grau Anna Mauri 

L’Anna ens explica que com a treball de grau vol proposar un estudi sobre l’eficàcia de 
l’embenat neuromuscular sobre la disminució de la rigidesa de la musculatura axial en 
pacients amb Parkinson. 

 
7. Propera reunió 

Quedem en trobar-nos a principis de febrer, sense data fixa. 
 


