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Comissió de Geriatria
Núm. d’acta:04/22

Assistents:
Coordinadora:
Sotscoordinadora
Membres:

Hora d’inici: 19.00 h

☒ Col. 5657 Esther Masjoan Galbany
☒ Col. 4686 Marta Alcañiz Azcón
☒ Col. 10909 Mireia ☐ Col. 1879 Joaquín
Solà Madurell
Hernández Espinosa
☐ Col. 6908 Víctor
Vizuete Gala
Col.
1621
Roger
☒
☒ Col. 11487 David
Gómez Orta
Martínez Cuenca

Data: 01/04/22

☐ Col.8928 Cristina
Rivera Rubio

Ordre del dia
Infografies i PAF.
1.
Matinal de contencions.
2.
Formació amb vestibular.
3.
Dies mundials.
4.
Proposta nova formació.
5.
Jornades de residències.
6.
1.Infografies
Fem recordatori que queda pendent de confirmar que les imatges que surten estiguin lliures de drets
d’imatge i enviar-ho al Col·legi.
En David i l’Esther volen fer una revisió de les seves infografies amb la informació obtinguda al
Congrés Internacional de Fisioteràpia que va tenir lloc la setmana passada.
Tasques a realitzar Revisar les imatges i revisar continguts.
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Confirmar que les imatges estan lliure de drets d’imatge Comissió
Última quinzena de
i contrastar continguts.
Geriatria
juny

2. Matinal de contencions
Sobre la Matinal de contencions, decidim que no podem fer l’entrega al més de maig pel volum de
feina que suposa. Es decideix que una vegada ho tinguem, ja l’enviarem.
S’informa a la resta de Comissió en quin punt estem.
Només ens falta trobar una fisioterapeuta en l’àmbit de residència; en Joaquim està a l’espera de
confirmació per part d’una companya del mateix grup de residències on treballa.
L’Esther va enviar un correu al contacte que li va facilitar la Cristina d’un inspector, però no ha rebut
resposta. Aquesta setmana se li tornarà a enviar un correu per tal de poder contactar.
D’altra banda, tota la resta ja està confirmada.
Tasques a realitzar Trobar fisio en residència contenció zero i contactar amb inspector
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Contactar amb fisio de residència i inspector.
Joaquim
Juny 2022
Hernández
i
Esther
Masjoan
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3. Formació amb vestibular
Ja tenim la proposta de formació per part de la Comissió de Vestibular i l’enviem a la Roser.
Tasques a realitzar Esperar acceptació.
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Esperar resposta per part del Col·legi amb l’acceptació Esther
Juliol 2022
de la formació.
Masjoan
4. Dies mundials
Com que tots anem molt justos de temps, decidim canviar l’activitat del dia mundial de l’1 d’octubre.
Proposem que la setmana de l’1 d’octubre els fisioterapeutes pengin a les xarxes socials fotos
treballant, fent activitats o simplement amb gent gran amb un hashtag creat per a aquesta ocasió.
D’aquesta manera donem visibilitat al treball que es fa amb la gent gran i, a la vegada, fem que els
fisios col·laborin de manera activa.
Un aparell de setmanes abans, el Col·legi hauria de penjar nota informativa amb aquesta activitat,
que des de la Comissió ja ens encarregarem de crear una infografia informativa.
Tasques a realitzar Crear hashtag i infografia.
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Buscar un hashtag i fer la infografia informativa per Comissió
Setembre 2022
penjar un parell de setmanes abans.
Geriatria
5. Proposta nova formació
La Marta i l’Esther van assistir a la masterclass de Vivifrail que va tenir lloc al Congrés Internacional
i proposen que es faci una formació de Vivifrail des del Col·legi a través de la Comissió de Geriatria.
Ja van fer un primer contacte amb en Mikel Lopez i van quedar en enviar-se un correu informatiu.
Tasques a realitzar Contactar amb Mikel Lopez
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Enviar correu a Mikel Lopez de Vivifrail per informar del Marta Alcañiz i Juliol 2022
tipus de formacions que tenen.
Esther
Masjoan
6. Jornades de residències
Es demana que algú més formi part com a membre de l’organització de les Jornades de Residències
ja que l’Esther Masjoan no pot assolir totes les tasques.
En David Martinez es proposa com a membre.
S’informa de l’estat de les jornades, ara mateix s’està valorant si es tornen a realitzar l’any vinent o
es fan bianuals. Molts col·legis col·laboradors no tenen representants i estem a l’espera de poder
tenir tota l’organització al complet per tirar endavant les jornades.
7. Agraïment
Donem l’enhorabona al Col·legi pel Congrés Internacional de Fisioteràpia que va tenir lloc la
setmana passada, i l’agraïment per facilitar-nos l’assistència de manera gratuïta. Creiem que va ser
un congrés molt interessant, el qual ens va aportar moltes coses bones.
Coordinadora
Esther Masjoan Galbany
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