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Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 06/19 Hora d’inici: 19.30 h Data: 5/06/2019 

 

Assistents via Hangouts 

Membres ☒ Ana Ma Díaz (col. 7896) ☒ Cristina Puig (col. 4378) 

 ☒ Joan Millaruelo (col. 6648) ☒ Víctor Vizuete (col. 6908) 

Coordinadora ☒ Cristina Rivera (col. 8928) ☒  

 

Ordre del dia 
 

1. Recordatori dels arxius que es volen afegir a l’apartat web de la Comissió sobre la 
Jornada de Fisioteràpia en Geriatria. 

2. Resum de la reunió de coordinadors. 
3. Propostes de modificacions del reglament i procediments del CFC. 
4. Resum de la primera reunió amb membres organitzatius de la Jornada 

Interdisciplinària de residències de gent gran. 
5. Publicació Guia PAO. 
6. Revisió i publicació de l’enquesta per als col·legiats. 
7. Proposta de JG per prioritzar divulgació de la professió. 
8. Revisió dels grups de treball antics i nous objectius. 

 

1. Recordatori dels arxius que es volen afegir a l’apartat web de la Comissió sobre la 
Jornada de Fisioteràpia en Geriatria 

Tenim pendent pujar els arxius amb presentacions i material creat a la Jornada de Fisioteràpia en 
Geriatria a la secció de la Comissió de Geriatria del Col·legi. 
Transcripció del Meet up geriatria realitzat per la Mireia i revisat per la Comissió. 
Ponència, masterclass i tests Dra. Érika.  
Ponència Laura Mónica 
Masterclass Mireia Solà 
Quan tinguem tots els documents quedarà pendent d’enviar-los al Col·legi per validar la publicació. 

Descripció de la tasca: 
Reunir documents al Drive 
de la Comissió 

Responsable: 
Masterclass Érika: Cristina Rivera 
Tests: Victor Vizuete 
Ponència Laura Mónica - Luis Soto 

Data realització: 
Des del dia de la 
jornada fins avui. 
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2. Resum de la reunió de coordinadors 

En Joan Millaruelo assisteix a la reunió de coordinadors del 28 de març i resumeix els continguts: 
Va informar sobre la idea de la Comissió de Geriatria d’organitzar una matinal sobre contencions. 
Tenim pendent notícies per part de l’Ana Tapia respecte del tema jurídic. Va explicar l’opinió i les 
conclusions per part de la Comissió de Geriatria sobre la Jornada de Fisioteràpia en Geriatria. 
Va  fer traspàs d’informació sobre els ponents i les idees de la Comissió respecte de l’FTP 
resumides a l’anterior acta. 
Va plantejar si el Col·legi podria tornar a participar a les Jornades Interdisciplinàries de residències 
de gent gran ja que s’hi va col·laborar per darrera vegada al 2014. Les jornades interdisciplinàries 
tenien sobre la taula una negociació sobre les ràtios mínimes de cadascun dels perfils 
professionals en residències. Quan va sortit el nou decret que marcava reduccions de ràtios de 
tots els professionals excepte infermeria i medicina, tothom se situa en contra, excepte aquests 
dos col·legis. La resta de col·legis decideixen que aquella seria la darrera edició en què 
participarien i que es crearia una nova jornada. Aquest compromís no es manté per part dels altres 
col·legis i el CFC decideix mantenir la postura i surt de l'organització de les jornades.  

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca: 
Exposició del resum de la reunió 
de coordinadors 

Responsable: 
Joan Millaruelo 

Data realització: 
5/6/2019 

 

3. Propostes de modificacions del reglament i procediments de comissions del CFC 

Des de JG se’ns demana opinió per a possibles modificacions en reglament i procediments de les 
comissions.  
Proposem: 
- Es podria afegir que, com a mínim un cop l'any, a la reunió de coordinadors hi poguessin assistir 
altres membres de la Comissió per tal d'afavorir vincles entre comissions de com s'organitzen o quins 
esdeveniments realitzen, etc. 
- Es podria establir algun projecte amb els experts que aquesta Junta de Govern ha incorporat al 
Col·legi. 
- Oferir formació gratuïta per a membres de la Comissió amb la finalitat de promoure l'actualització i 
divulgació dels coneixements actuals en el nostre àmbit. 

Descripció de la tasca: 
Proposar modificacions. 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització: 
5/6/2019 

 

4. Resum de la primera reunió amb membres organitzatius de la Jornada Interdisciplinària 
de residències de gent gran  

El dilluns dia 27/05/19 es va celebrar la reunió interdisciplinària de residències de gent gran on hi 
van participar alguns dels diferents col·legis professionals implicats (treball social, terapeutes 
ocupacionals, metges, logopedes, psicòlegs i advocats). La Comissió de Geriatria (Esther Masjoan 
i Ana M. Diaz) també hi va participar com a representants del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya, reincorporant-se de nou a aquestes reunions després d’anys sense participar-hi. 
Actualment, tots els col·legis professionals hi queden representats. Va haver-hi una bona acollida 
per part de tots els col·legis al CFC. 
A la reunió es va fer balanç de les jornades que es van celebrar al mes de març d’aquest any i es 
va començar a parlar de la preparació de les properes jornades que se celebraran el mes de març 
del 2020. 
Es va demanar a tots els col·legis professionals col·laboració per trobar patrocinadors per poder 
realitzar la jornada. A més, es va acordar, per a la propera reunió convocada per al dia 17/06/19, 
proposar temes per part de cada col·legi. Al mes de novembre es proposaran els ponents que 
volem que participin a la jornada. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Queda pendent per part de la Comissió de Geriatria del CFC tractar 
quins temes volem que siguin proposats a la propera reunió interdisciplinària del dia 17/06/19. (Ana 
M. Diaz, assistent a la Jornada). 

Descripció de la tasca: 
Informar al Col·legi de la 
necessitat de 
patrocinadors. 
Escollir temes a tractar. 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització: 
Correu electrònic enviat sobre patrocinadors 
6/6/2019 
Data límit de propostes de temes a tractar: 
12/6/2019 - Elecció temes escollits 13/6/2019 

 

5. Publicació Guia PAO  

Quedava pendent la revisió i enviament per publicar de la guia PAO. 

Descripció de la tasca: 
Enviament i publicació. 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització: 
6/6/2019 

 

6. Revisió i publicació de l’enquesta per als col·legiats  

Queda pendent la revisió, per part de tota la Comissió, de l’enquesta a la propera reunió presencial 
de la Comissió. Posteriorment es faran els canvis adients per tal de poder-la publicar. 
Es donen idees per garantir la màxima participació dels col·legiats com: presentar alguna pregunta 
a les xarxes socials: Instagram, Twitter, etc. 

Descripció de la tasca: 
Revisió de l’enquesta. 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització: 
Propera reunió presencial 

 

7. Proposta de JG per prioritzar divulgació de la professió 

La Comissió rep un correu electrònic de la JG per demanar col·laboració en l’objectiu comú de 
prioritzar la divulgació de la nostra professió.  
Es proposa, de cara a l’any, vinent crear un grup de treball dins la Comissió encarregat de crear una 
activitat divulgativa amb alguna associació, hospital, etc. 

Descripció de la tasca: 
Crear grup de treball. 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització: 
Propera reunió 

 

8. Revisió dels grups de treball antics i nous objectius 

Grups de treball inicials:  
Guia PAO: Marta Barberan 
Competències fisioterapeutes en geriatria: Cristina Rivera i Ana Maria Diaz 
Enquesta: Ana M Diaz i Victor Vizuete 
Formació: Joaquim Hernández i Cristina Rivera 
Grup de contencions: Esther Masjoan, Cristina Puig, Joan Millaruelo i Kilian Lansaque 

Propostes per a nous grups de treball: 
Jornada interdisciplinària: Ana M. Diaz i Esther Masjoan 
Matinal contencions: Esther Masjoan, Cristina Puig, Joan Millaruelo i Kilian Lansaque 
Divulgació: membres no concretats 
Conveni: Ana M. Diaz, Cristina Rivera 

Pendent de parlar amb la resta de membres de la Comissió que no van estar presents durant la 
reunió. 

Descripció de la tasca: 
Decidir les directrius dels anteriors grups de treball i 
creació de nous. 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització: 
Propera reunió 

 
Coordinadora:  
Cristina Rivera 

http://www.fisioterapeutes.cat/

