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Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 01/19 Hora d’inici: 19.00 h Data: 09/01/2019 

 

Assistents: 
Convidat  ☒ Mireia Serrano (col. 4119) ☒ Ana Ma Díaz (col. 7896) 

Lluis Soto ☒ Joan Millaruelo (col. 6648) ☒ Joaquim Hernández  (col. 1879) 

(col. 8250) ☒ Esther Masjoan (col. 5657) ☒ Víctor Vizuete (col. 6908) 

 ☒ Kilian Lansaque (col. 3172) ☒ Cristina Rivera (col. 8928) 

 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Reunió amb Luis Soto. 
3. Consultes recurrents de col·legiats (contencions). 
4. Dubte en quant a competències. 

 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

  

 

2. Reunió amb Luis Soto. Proposta conferència-Meet up 

Ens reunim amb el Sr. Lluís Soto com a membre de la nova Junta de Govern del CFC i 
ens fa una proposta que ell ha estat treballant amb grup d’experts en Geriatria a nivell 
nacional on plantejaven la idea de realitzar un Meet up i es posa sobre la taula el fet 
d’introduir el Meet up dins de la Jornada de Geriatria (dia 26 abril). 
Els temes que es portarien al Meet up serien el de Fragilitat i Exercici Terapèutic. 
La idea principal no és tant un Meet up en si sinó que es un #MeetFisioGeri. I començar a 
generar coneixement compartit. 
Estructura plantejada de la Jornada:  
- 2 masterclass: Fragilitat i Exercici Terapèutic. 

- #MeetFisioGeri:  
- Tallers: Exercici terapèutic?, fragilitat?, gestió? actualització en investigació en 
geriatria?  
Ens falta decidir: 
Aforament màxim (ens ho ha de dir l’administració del Col·legi) 

- Divisió dels grups de Meet U (contra més Meet Ups i els grups siguin més reduïts, 
millor) 

- Nombre. de grups que hi farem (en funció de l’aforament i infraestructura que 
tinguem). 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca: 
Proposta de temes i dates 

Responsable: 
Tots 

Data realització: 
Propera reunió 

 
  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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3. Consultes recurrents de col·legiats (contencions) 

Tenim demandes recurrents de dubtes de contencions dels col·legiats. Per aquest motiu 
estem estudiant fer una especialització i una taula rodona convidant a diversos professionals 
d’un equip interdisciplinari, inclòs residents i famílies. 

 

 

4. Dubte en quant a competències 

Ens agradaria saber fins a quin punt tenim competències dintre del marc legal i, per tant, 
desitjaríem que la Comissió tingués el suport d’un assessor jurídic.  
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