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Comissió de Parkinson i trastorns del moviment 

Núm. d’acta: 1/11 Hora d’inici: 09:30 h Data: 19/02/2011 

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

 
Ordre del dia 

1. Lectura acta anterior. 
2. Mariella Graziano. 
3. DMF 2011. 
4. Actualització de les dades sobre la Comissió al web del Col·legi. 

 
1. Lectura acta anterior 

Es llegeix i s’aprova l’acta anterior.  
 
Amb la lectura, l’Aina ens comenta que des del Col·legi pregunten què és el que volem fer amb  
l’actualització en la valoració d’un pacient parkinsonià. S’acorda que el que es vol, per una banda, 
és unificar els criteris de valoració i, per l’altra, crear una guia de valoració per a tots els 
professionals que la necessitin. 

 
2. Mariella Graziano 

S’ha enviat tota la documentació del curs al Col·legi; ara estem a l’espera de saber si la 
documentació és correcta i si falta alguna cosa. El proper dimecres, l’Aina i la Marta parlaran amb 
la Mariella, però necessiten unes dades que ens ha de facilitar el Col·legi. S’acorda que l’Aina 
escriurà un correu electrònic preguntant algunes qüestions que necessitem saber per donar 
resposta a la Mariella. 

 
3. DMF 2011 

La temàtica d’aquest any és la incontinència urinària, per la qual cosa pensem que és una bona 
idea parlar de la incontinència en pacients de Parkinson. No obstant, creiem necessari assessorar-
nos sobre el tema, motiu pel qual pensem que seria molt positiu mantenir una reunió amb la 
Comissió d’OBUGI perquè ens donin informació des de la seva àrea. 

 
També volem participar amb l’aportació del tríptic que vam preparar per l’any passat, però que no 
es va poder presentar per la baixa resolució de les fotografies. 

 
4. Actualització de les dades sobre la Comissió al del Col·legi 

Ens hem adonat que els noms dels membres de la Comissió no està actualitzat tot i haver informat 
al Col·legi de les altes i les baixes. D’altra banda, pensem que seria necessari fer algun enllaç amb 
webs d’interès, com les de l’Associació Catalana per al Parkinson o la de l’APPDE, així com 
informar de xerrades o conferències que es realitzen.   

 
Propera reunió 

No queda fixada cap data per a la propera reunió. 
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