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Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta:05/21  Hora d’inici: 19.30 h Data: 08/09/21 

 
 

Assistents: 

Coordinadora:  Col. 8928 Cristina Rivera Rubio 

Sotscoordinadora  Col. 10909 Mireia Solà Madurell 

Membres:  Col. 4686 Marta 
Alcañiz Azcón 

 Col. 1879 Joaquin 
Hernandez Espinosa 

 Col. 5657 Esther 
Masjuan Galbany 

 Col. 11487 David 
Martinez Cuenca 

 Col. 6908 Víctor 
Vizuete Gala 

 Col. 6648 Juan 
Antonio Millaruelo 

 Col. 1621 Roger 
Gomez Orta 

  

 
 

Ordre del dia 

Programació i organització de l’any acadèmic 2021-2022: 
1. Dies mundials relacionats amb fisioteràpia en geriatria 2n semestre 2021. 
2. Document de la història clínica de fisioteràpia en geriatria.  
3. Test de valoració en fisioteràpia.  
4. Formació: cursos any acadèmic 2021-2022. 
5. Matinal de contencions.  
6. Altres tasques i activitats pendents per a l’any acadèmic 2021-2022. 
7. Incidència amb les actes i reunions passades. 

 

1. Dies mundials relacionats amb fisioteràpia en geriatria 2n semestre 2021 

El proper dia 21 de setembre és el Dia Mundial de l’Alzheimer i el dia 1 d’octubre el de la gent gran.  

Coincidint amb el període de vacances d’estiu no ha estat possible treballar en els mesos de juliol i 

agost en projectes de la Comissió i per tant entregar dins de les dates establertes pel CFC 

activitats/tasques concretes per a aquest dos dies mundials. No obstant, des de la Comissió, es 

proposa de fer una activitat que englobi aquest període de 10 dies com “la setmana de la gent gran” 

que no requereixi de feina extra per al CFC.  

Es proposen 8 frases/preguntes per difondre en xarxes aquests dies. Es dona un marge de fins 

dilluns dia 13 per elaborar-los i enviar la proposta.  

El proper dia 1 d’octubre és el Dia Mundial de l'Artrosi.  

Es comenten dues propostes de recursos disponibles: infografia general de difusió de l’OA de genoll 
o difusió de l’última guia de pràctica clínica de maneig fisioterapèutic de les OA. Resta pendent 
contactar amb la Comissió de Neuromusculoesquelètica per acordar-ho. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Debat i presentació de propostes. Comissió 
Geriatria 

08/09/2021 

Debat o preparació de les frases / preguntes   

 

2. Document de la història clínica de fisioteràpia en geriatria 

Es finalitza el document de la història clínica i s’espera el vistiplau de tots els integrants de la 

Comissió.  

Es proposa estratègicament fer difusió de cara al mes de novembre per fer-ho juntament amb la 

difusió dels tests (veure següent punt).  

Un cop s’obtingui el vistiplau de la resta de la Comissió  i finalitzats els tests, serà entregat al CFC. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Finalització del document Comissió de 
Geriatria 

08/09/2021 

 

3. Test de valoració en fisioteràpia 

Fins a dia d’avui s’han realitzat infografies de 4 tests (6MWT, TUG, SPPB, 2’ marxa) i resten 

pendents 4 més.  

Es recorda al grup de la Comissió per finalitzar-los abans del novembre. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Finalització del document Comissió de 
Geriatria 

08/09/2021 

 

4. Formació cursos any acadèmic 2021-2022 

Es recorden les formacions presents que tenim programades per a aquest proper any acadèmic 

2021-2022:  

- Tipologia de caminadors per a adults: un nou paradigma. Amb Ònia Alonso (01/10/2021) 
- Mobilització integral centrada en la persona amb diferents nivells de mobilitat. Amb Carles 

Salvadó (data pendent d’acordar el docent amb la Roser Alfonso)  

- Activitat física terapèutica en geriatria. Amb Mireia Solà (pendent de reprogramar data amb 

la Roser Alfonso) 

Sorgeix la proposta d’oferir als col·legiats un seminari tècnic de dinamització grupal, per poder ser 
realitzat per la fisioterapeuta Ester Masjoan, la qual accepta fer aquest tipus de formació. Queda 
pendent dissenyar i enviar una proposta per part de la docent. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Discussió de les formacions actuals i proposta de nova 
tasca formativa. 

Comissió de 
Geriatria (+ 
Ester Masjoan 

10/09/2021 

 

5. Matinal de contencions 

Un dels reptes en geriatria, sobretot en població institucionalitzada, és el maneig, gestió i  reducció 

de l’ús de les contencions.  

Des de la Comissió de Geriatria i d’acord amb les consultes i dubtes de col·legiats, es creu necessari 

abordar aquest tema. Es proposa fer una matinal on es parli i s’entri en debat sobre les contencions. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Elaboració d’una matinal Comissió de 
Geriatria 

10/09/2021 

 

6. Altres tasques i activitats pendents per a l’any acadèmic 2021-2022 

Es parlen d’altres tasques que tindran lloc el proper any acadèmic però es desconeix encara la seva 

dinàmica i gestió.  

A tenir present: Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran, FTP 2022. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Elaboració d’una matinal Comissió de 
Geriatria 

10/09/2021 

 

7. Incidència amb les actes i reunions passades 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Des de la Comissió ens hem adonat que no estan penjades ni enviades les actes corresponents de 

les reunions realitzades entre els mesos d’abril i juny.  

Vam indagar si havia algun tipus d’error, però al comprovar-ho hem vist que ens vàrem despistar i 

no les vàrem realitzar.  

Correspondrien a les reunions: 21/04, 12/05, 26/05 i 30/06.  

Durant aquests mesos vam treballar sobretot en l’actualització del document de Valoració en 

Fisioteràpia i en l’elaboració de diferents tests validats en la valoració fisioterapèutica. La reunió del 

dia 26/05 es correspon a la reunió amb el Ramon Aiguadé per parlar de la incidència que havíem 

tingut en la gestió de les Jornades de Geriatria.  

Acordem amb l’equip que ens és impossible escriure les actes amb tants mesos a posteriori i així 

ho transmetem al Col·legi.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Elaboració d’una matinal Comissió de 
Geriatria 

10/09/2021 

 

Data propera reunió 

 

 
Coordinadora: 
Col. 8928 Cristina Rivera Rubio 

http://www.fisioterapeutes.cat/

