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PRESENTACIÓ 
La Comissió de Neurologia del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya té com a objectius desenvolupar 
tasques per donar a conèixer tots els aspectes del treball dels fisioterapeutes en neurologia, tant dins de 
la mateixa professió i en l'àrea del treball sanitari interdisciplinari, com també en la població en general: 
divulguem les competències del fisioterapeuta en neurologia, promovem la Fisioteràpia en neurologia i 
la donem a conèixer, fem conferències i cursos de formació especialitzada, impulsem la investigació en 
Fisioteràpia neurològica, remarquem la importància del treball interdisciplinari i creem espais de 
coneixement i d'intercanvi entre professionals. 

El Meet Up de Neurologia neix amb la intenció de crear un espai d'interacció i col·laboració per als 
fisioterapeutes interessats en la neurologia. Utilitzarem vídeos que mostraran aspectes especials de 
casos clínics en els quals ha estat difícil trobar un abordatge exitós o encara no s'ha trobat. Es buscarà 
compartir coneixements i experiències entre els i les fisioterapeutes que presenten els casos i el públic 
assistent per tal de crear un camp interactiu i ric per a tots els assistents. 

 

 

 

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats 

Durada: 3 hores 

Preu: Jornada bonificada al 100% 

Calendari: 24 d’abril de 2021 

Lloc de realització: en línia 

PONENTS 
 

Elena Agudo: Fisioterapeuta al Club Natació Sabadell i al 
centre Inmotion Sabadell 
Pilar Morancho: Fisioterapeuta al centre Efis Lleida 
Laura Sotodosos: Fisioterapeuta, directora del centre Efis 
Lleida 
José Manuel Sánchez: Fisioterapeuta i director del centre 
Cerede 
Germán Ávila: Fisioterapeuta a l’Hospital de dia de 
Malalties neurodegeneratives i dany neurològic adquirit 
a l’Hospital Santa Caterina 

 

 



  

 

PROGRAMA 

10.00 h Presentació Meet Up  
Selma Peláez: coordinadora de la Comissió de Neurologia del CFC 
 

10.15 h CASOS CLÍNICS 
Moderen 
Maria Masbernat: membre de la Comissió de Neurologia del CFC 
Rosa Cabanas: membre de la Comissió de Neurologia del CFC 
 
Dolor neuropàtic per susceptibilitat al lliscament i la tensió neural 
Elena Agudo Zamora 
 

10.45 h Dona afectada d'esclerosi múltiple amb alteració de la marxa  
Pilar Morancho Bardají 
 

11.15 h AVC frontoparietal amb afectació costat dret 
Laura Sotodosos Ortiz 
 

12.00 h Pausa  
12.15 h PROPOSTES DE TREBALL 

Moderen  
Maria Masbernat i Rosa Cabanes  
 
Tractament de l'espasticitat de l'extremitat superior amb la tècnica EPI® ecoguiada en la modalit  
PICA-f en pacients postictus  
José Manuel Sánchez Ibáñez 
 

12.45 h Reeducació de la marxa en esclerosi múltiple a través de la marxa nòrdica 
Germán Ávila Jiménez 
 

13.15 h Cloenda 
Maria Masbernat i Rosa Cabanas 
 

 


