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Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 04/17 Hora d’inici: 18.30 h Data: 06/10/2017 
 

Assistents: 
  Esther Masjoan (col. 5657)   Ana Ma Díaz (col. 7896) 
  Víctor Vizuete (col. 6908)  Kilian Lansaque (col. 3172) 
  Joaquim Hernández  (col. 1879)  Mireia Serrano (col. 4119) 
  Cristina Rivera (col. 8928)  Joan Millaruelo (col. 6648) 
  Cristina Puig (col.4378)  Marta Barberan (col. 4458) 
  Marisa Lopez ( col. 101)   

 
Ordre del dia 

1. Novetats rellevants respecte de l’última reunió. 
2. Definir com abordarem el paper del fisioterapeuta envers les subjeccions.  
3. Límits d’acció terapèutica (proposta Kilian Lasanque). 
4. Seminari pràctic. 
5. Meet up en geriatria. 
6. Enquesta. 
7. Conferència d’espatlla. 
8. Data de la propera reunió. 

 
 

1. Novetats rellevants respecte de l’última reunió 
Revisió de l’apartat dedicat a la Comissió de Geriatria en la nova pàgina web del Col·legi. 
Explicació de la informació rellevant de l’última reunió de coordinadors de comissions. 
Revisió dels continguts dedicats a geriatria de la Jornada internacional de Fisioteràpia de 
2018. 

 
2.  Definir com abordarem el paper del fisioterapeuta envers les subjeccions 
Es proposa crear un document de consens. 
Es debat el paper del fisioterapeuta envers les subjeccions (recau sobre nosaltres la 
decisió de l’ús o no ús de la contenció física? Som part imprescindible en la presa de 
decisions sobre la seva utilització?, etc.). 
S’acorden punts clau a treballar: Revisió bibliogràfica, marc teòric i ètic, coneixement 
sobre els centres lliure de contencions, tipus de contenció i quan fer-la servir, 
desenvolupar un circuit o protocol d’actuació, definir perfils de pacients, solucions per als 
casos més comuns. Buscar consens intercol·legial. Mirar què diuen altres organismes al 
respecte. 
S’acorda que els membres encarregats del grup de treball sobre les subjeccions seran: 
Joan Millaruelo, Cristina Puig i Esther Masjoan. 

 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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3. Límits d’acció terapèutica (proposta Kilian Lasanque) 
En Kilian Lasanque presenta un PPT amb preguntes i punts a debatre envers els límits 
d’acció terapèutica del fisioterapeuta en l’àmbit de la geriatria. 
Sorgeix la idea de proposar-nos una pregunta concreta sobre el fisioterapeuta en l’àmbit 
de la geriatria i arribar a un consens en la resposta a aquesta pregunta per poder oferir 
posteriorment aquesta informació al col·legiat. Temes proposats: Què és un PAO i com es 
gestiona? Quina és l’efectivitat les mobilitzacions passives en el pacient enllitat? 

 
4. Seminari pràctic 
El Joan Millaruelo proposa realitzar un seminari pràctic sobre els diferents tests en 
geriatria d’ús habitual, quins hi ha, com els realitzem i com optimitzar els resultats 
obtinguts. 
Queda pendent buscar el ponent que el durà a terme. 

 
5. Meet up en geriatria 
Es parla d’iniciar el format Meet up en neurologia per al 2019. Es pacta fer càrrec a la 
Cristina Rivera de la posada en marxa del format atès que ha assistit als dos Meet up 
realitzats prèviament per la Comissió de Neurologia. Es recomana parlar amb l’Eva Cirera, 
responsable de l’organització dels Meet up de Neurologia. 

 
6. Enquesta 
L’objectiu de l’enquesta és recollir dades sobre les inquietuds dels fisioterapeutes que es 
dediquen a l’àmbit de la geriatria. 
-Què vol un fisioterapeuta que es dedica a l’àmbit de la geriatria? 
-Què espera de la Comissió de Geriatria? 
-Conèixer el perfil del fisioterapeuta que es dedica a la geriatria. 
Es pacta crear un document en blanc al Doodle per crear l’enquesta en comú de manera 
online. 

 
7. Conferència d’espatlla 
Es concreta data: 4 d’abril, proposta de ponent: Xavier Vericat 
Proposta del títol de la conferència: Exercicis terapèutics per a la patologia del trencament 
parcial o total del manegot dels rotatoris en gent gran. 
Proposta de continguts de la conferència: Breu explicació de la biomecànica de 
l’escapulohumeral en aquest tipus de pacients i exercicis pràctics concrets per al 
tractament d’aquesta patologia. 

 
8. Data de la propera reunió 
Es proposen les dates: 8 i 10 de novembre.  
Es proposen espais: Col·legi de Fisioterapeutes, centre comercial, centre Victor, casa 
Cristina Rivera. 

 
Comissió de Geriatria 
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