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Comissió de Geriatria
Núm. d’acta: 04/21
Assistents
☒
Esther Masjoan (col. 5657)

Hora d’inici: 19.30 h

Data:10/3/2021

☒ Roger Gómez (col.1621)

Marta Alcañiz (col 4686)

☒ Cristina Rivera (col. 8928)

☒

Victor Vizuete (col. 6908)

☒ Mireia Solà (col. 10909)

☒

Joaquim Hernández (col.1879)

☒ David Martínez (col. 11487)

☒

Joan Millaruelo (col. 6648)

Ordre del dia
1. Jornada de Fisioteràpia en Geriatria 2021
1. Jornada de Fisioteràpia en Geriatria 2021
Ens reunim d’urgència per parlar, clarificar i preparar les Jornades en Geriatria dins d’un
context confús per comunicacions i converses entre la Comissió i el Luís Soto (JG). Situació
des de l’última reunió:
-

-

-

-

-

El dia 24/02/2021 vàrem realitzar l’última reunió de la Comissió per parlar de les
Jornades després de rebre la data de realització de les Jornades.
El dia 26/02/2021 la coordinadora Cristina Rivera envia la petició de la Comissió
sobre les Jornades (crida a projectes innovadors als col·legiats + possibilitat de
proposar la data) a part de l’acta via correu electrònic a l’Ana Tàpia, la qual ens
confirma que li reenvia a la Roser.
En espera de la resposta, la coordinadora es posa en contacte amb el Luís Soto per
obtenir resposta sobre la possibilitat de canvi de dates, concloent que és una data
inamovible.
El dia 2/03/2021 decidim crear un grup de WhatsApp compost pels membres de la
Comissió i en Luís Soto per facilitar la comunicació ja que tot s’estava realitzant via
la coordinadora i evitar doble tasca.
o En aquest grup es confirma la impossibilitat de moure dates i es discuteix
del tipus de format, així com també la modalitat (des de la Comissió
continuem pensant que és inviable per timings fer unes Jornades
convencionals i de qualitat).
o En Lluís envia propostes de temes per tractar a les Jornades.
o En espera encara de la resposta respecte de la crida i en veure que encara
no s’ha fet, es fa èmfasi de la necessitat que el CFC llenci la crida per obtenir
els projectes l’abans possible.
El dia 9/03/2021 el Luis ens comenta que per tirar endavant amb el tema de la crida
a projectes, cal que fem una petició formal. Aspecte que es remarca en el correu
electrònic enviat el dia 26/02/2021, així com també en les converses de WhatsApp.
En aquest punt la Comissió comencem a no entendre aquesta situació i es mostren
els desacords.
El dia 10/03/2021 el Luís Soto ens comenta deadlines i tasques:
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Entrega d’un document amb criteris per a la crida aquella setmana en català
i castellà (el Luis comenta de fer la proposta al Consejo per difondre-ho arreu
de Espanya).
o Elaboració d’una piulada per difondre per xarxes socials
o 10/03/2021-28/03/2021 període de recepció de propostes
o 29/03/2021-4/04/2021 revisió de propostes
o 05/04/2021-08/04/2021 contacte amb els futur ponents
o 08/04/2021-8/05/2021 preparar i fer publicitat de les jornades (UPF)
o Format semipresencial, moderació per part de la Comissió. Matí xerrades i
tarda casos clínics/pràctiques.
El mateix dia 10/03/2021 la Comissió es reuneix d’urgència per parlar d’aquestes
propostes. Continuem considerant la inviabilitat de fer-se les Jornades amb aquests
timings i d’aquesta forma. Pensem amb alternatives i possibilitats viables.
o Parlem dels criteris per elaborar el document que se’ns sol·licita.
o Parlem de la piulada per difondre.
o Valorem i debatem l’opció de difondre a Catalunya vs Espanya.
o Valorem i debatem el format i la modalitat per encaixar amb els criteris
sol·licitats.
o Atès que pensàvem que la crida ja estava en marxa i s’està retardant,
elaborem un pla alternatiu per si no dona temps, pensant en altres xerrades
i ponents. Acordem i tanquem 4 possibles xerrades.
El mateix dia 10/03/2021 i l’endemà 11/03/2021 s’elabora el document i es valida
per part de tots els membres.
L’endemà de la reunió, dia 11/03/2021, es parlen amb 3 dels possibles ponents de
les xerrades i rebem confirmació al moment d’alguns d’ells que sí podrien fer-ho.
El mateix dia 11/03/2021, posterior a les tasques anteriors, rebem un missatge del
Luís Soto disculpant-se per equivocació en la transmissió de la informació. Ens
comunica que les Jornades s’organitzaran i prepararan des de la Junta del CFC, a
diferència de l’any passat que vam participar directament en la seva elaboració. La
participació des de la Comissió seria la moderació de les Jornades.
o

-

-

Automàticament la Comissió aturem totes les tasques que estàvem duent a terme a
correcuita aquests dies, incloent el que havíem parlat ja el mateix matí.
Descripció de la tasca:
Debat, preparació i des-preparació de les
Jornades.
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