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Comissió Parkinson 

Núm. d’acta: 4 Hora d’inici: 9.45 h Data: 17/12/11 

 
Assistents: 
Coordinadores:  Puig Palau, Marta (5159)  
Membres:   Sanchez Vidiella, Marta (3874) 
  Oliva Anguera, Eva (3240) Homar Molina, Aina (4657) 
  Mauri Aranda, Anna (8410) Roca Urraca, Sandra (8906) 
  Gonzàlez Roch, Èlia (3682)  
Convidats    

 
Ordre del dia 

1. Creació de la Comissió de Neurologia. 
2. Article Parkinson Jove. 
3. Article Vibrosphere. 
4. Qüestions sobre curs Mariella. 
5. Discussió sobre l’objectiu de tractament: Mantenir equilibri. 
6. Discussió sobre eines i recursos en el tractament de malalts de Parkinson amb demència. 
7. Canvi de coordinadora. 

 
1. Creació Comissió de Neurologia 

Uns dies abans de la reunió, la coordinadora va rebre un correu electrònic de l’Eva Cirera en el 
qual se li comentava que properament es crearà una Comissió de Neurologia al Col·legi, i ens 
demanava una trobada per poder-ne parlar. 
Per una banda tots els membres de la Comissió presents a la reunió pensen que serà d’utilitat 
aquesta nova comissió, no obstant coincidim que ens hagués agradat ser-ne partícips amb una 
mica més d’anterioritat. Creiem necessari fer una trobada amb els futurs responsables de la 
Comissió de Neurologia per veure quina serà la millor manera de col·laborar. Cada membre de la 
Comissió dóna el seu punt de vista per així tenir unes conclusions comunes per exposar a l’Eva el 
dia que ens trobem. 
Se li proposa a l’Eva Cirera aprofitar la propera reunió de la Comissió de Parkinson, 21 de gener 
2012, per trobar-nos. 
Tasques a realitzar: Proposar data de reunió amb Comissió de Neurologia. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar correu electrònic Marta Puig 23/12/11 

 
2. Article Parkinson Jove 

L’Aina ens havia passat l’article amb els retocs que se li van proposar en la reunió anterior. Es 
comenten un parell d’aspectes, però l’article està quasi llest. D’altra banda volem proposar al 
Col·legi que l’article de l’Aina s’acompanyi d’una entrevista a un afectat jove per a poder donar un 
punt de vista més personal. 
Pensem que el millor espai per a l’article seria la revista trimestral del Col·legi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. Article Vibrosphere 

Comentem l’article que el Col·legi ens ha passat sobre un estudi del tractament de la malaltia de 
Parkinson amb la plataforma vibratòria. Totes coincidim que aquest article ja va ser comentat fa un 
parell d’anys. Aleshores ja vam comentar que la plataforma vibratòria exigia posicions en 
semiflexió que creiem no del tot adequades per a les persones amb Parkinson. D’altra banda, 
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pensem que els resultats obtinguts en l’estudi no són del tot concloents.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
4. Qüestions sobre el curs de la Mariella 

Atesa la nostra inexperiència en l’organització de cursos, se’ns plantegen alguns dubtes sobre si 
s’hauria de fer un acompanyament de la Mariella en els àpats, si tindrà transport des de l’hotel... 
D’altra banda es recorda a les membres de la Comissió que participaran en el curs, que caldrà 
portar ordinadors portàtils. Es va pensant també en possibles pacients que puguin acudir al curs 
com a models. 
A més, també creiem que seria convenient fer més difusió del curs ja sigui via correu electrònic o 
xarxes socials (facebook), però acompanyant-ho d’informació sobre la Mariella. Molts companys 
creuen que el preu del curs és molt elevat i no saben que aquest preu està justificat pel fet que la 
Mariella ve de fora, i que és una de les fisioterapeutes amb més recorregut i amb més suport 
científic que hi ha a Europa en el tractament de pacients amb Parkinson. 
Tasques a realitzar: 

- Preguntar al Departament de Formació l’assistència i acompanyament a la Mariella en el 
temps que estigui aquí. 

- Proposar més difusió del curs i del currículum de la Mariella. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
S’escriurà un correu electrònic al Dept. de Formació del 
Col·legi 

Aina Homar 23/12/11 

 
5. Discussió sobre l’objectiu de tractament: Mantenir equilibri 

Es comenten escales de valoració existents i les diferents tècniques i recursos. S’inclourà tot en la 
taula iniciada després de la reunió anterior. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
Incloure les idees exposades en la taula de treball   

 
6. Discussió sobre eines i recursos en el tractament de malalts de Parkinson amb 

demència 
Es comenten aspectes com la importància de l’orientació: en l’espai (lateralitat) les persones 
(sobretot en teràpia grupal) i les coses (deixar-li decidir quins exercicis vol fer). 
Pensem que seria una idea a tenir en compte, el fet de demanar assessorament a organitzacions 
especialitzades com la Fundació ACE. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
Incloure les idees exposades en la taula de treball   

 
7. Canvi de coordinadora 

Es recorda a la Comissió i al Col·legi que a partir del gener de 2012, la coordinació passarà a 
mans de l’Anna Mauri. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
   

 
Data propera reunió 

21 de gener de 2012, a les 9.30 h. 
 
Coordinador: Marta Puig 
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