ACTA PRIMERA REUNIO, CONSTITUENT, DEL GRUP D’ESTUDI DE TRASTORNS DEL
MOVIMENT DE LA SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA (GETM-CAT).

28 de novembre 2013, 20:00hores. Restaurant Can Miralletes (carrer Sant Antoni M. Claret,
312. Barcelona).

Assistents: Asunción Avila, Àngels Bayès, Nuria Caballol, Antonio Callen, Matil Calopa,
Antonia Campolongo, Yaroslav Compta, Serge Jaumà, Jaume Kulisevsky, Juan Marín,
Fina Martí, Javier Pagonabarraga, Berta Pascual Sedano, Belen Perez Dueñas, Jesús
Pérez, Lluis Planellas, Victor Puente, Claustre Pont, Pilar Quilez, Roser Ribosa, Eduard
Tolosa, Oriol de Fàbregues i Àlex Gironell.

1. Presentació: el president de la SCN, Oriol de Fàbregues-Boixar, dóna la benvinguda a
tots els assistents i agraeix el seu interès per participar en el grup. Exposa l'esforç i
l'aposta de la SCN en la creació dels Grups d'Estudi. En presenta la normativa al
respecte.
2. La constitució del GETM-cat fou aprovada per la junta directiva de la SCN: juliol 2013.
Es procedí informar-ne a socis interessats per mailing: setembre 2013.
Primera reunió constituent i de treball: novembre 2013.
Nombre de membres del grup: 33.
Inici activitats: 2014
3. El coordinador del Grup, Alex Gironell , exposa els objectius del Grup:
1) Mantenir les Guies Oficials de Diagnòstic i Tractament de trastorns del moviment
de l’SCN actualitzades.
2) Col•laborar en la organització dels Cursos Anuals de Formació Continuada de
trastorns del moviment de la SCN (previst el 2015)
3) Col•laborar en l'edició del Butlletí Neurologia Catalana
4) Col.l.aborar en la pàgina Web de la SCN
5) Cooperar en les tasques docents i de recerca de la sub-especialitat de trastorns del
moviment que li encarregui la SCN.
4) Fomentar el reconeixement de la subespecialitat de Trastorns de Moviment en la
disciplina i especialitat mèdica de la neurologia.
5) Fomentar la formació continuada en la subespecialitat.
6) Cohesionar els membres de la SCN interessats en la subespecialitat, i ser-ne
portantveus de les seves inquietuds.
7) Esser referència per a la Societat Catalana de Neurologia en els àmbits mèdics,
acadèmics i administrativo-sanitaris en el nostre país de la subespecialitat.
8) organitzar-se amb un Coordinador del grup, escollit per la junta directiva de la SCN
d'entre els candidats presentats, i un Secretari escollit en l'assemblea de la SCN per a

un dels càrrecs de la junta directiva de la SCN, de forma biennal. Així com una
assemblea anual del grup, en coincidència amb la Trobada Anual de la Societat
Catalana de Neurologia.
L’únic requisit per a poder formar part del grup és ser soci de la Societat Catalana de
Neurologia.
4. S'inicia l'aportació de propostes per part dels assistents, en format "brain storming"
5. Es comenta l'interés en realitzar:
a. Reunions periòdiques en diferents hospitals (cada 3 mesos)
b. Simposis de videos/casos atípics (primavera, tador).
c. Programa Reunió Anual SCN (març biennal).
d. Fox Trial Finder.
e. Estudis multicèntrics.
f. Beques de formació.
g. Premi anual millor Cas clinic videao a presentar en Reunió anual de la SCN
h. Potenciar intercomunicació entre els membres del grup. Espai web (google
grups). Forum.
i. Intercomunicació entre neuròlegs juniors. Estades formatives entre centres.
j. Espai del grup al butlletí trimestral de la SCN (“Neurologia Catalana”)
6. Es proposa i s’accepta que el grup es reunirà amb una periodicitat trimestral rotatori.
La primera cita serà a l'hospital de Sant Pau. Els membres del grup amfitrions seran
els que decidiran el tema a tractar, i s’exposaran casos clínics. L'horari serà
7. S'informa que per celebrar la constitució del Grup, el Laboratori Lundbeck
organitzat un sopar invitant als assistents a aquesta primera reunió.

Finalitza la reunió a les 21:00.
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