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Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 01/18 Hora d’inici: 19.30 h Data: 19/11/2017 
 

Assistents: 
 Esther Masjuan (col. 5657)   Ana Ma Díaz (col. 7896) 
 Marta Barberan (col. 4458)  Kilian Lansaque (col. 3172) 
 Joaquim Hernández  (col. 1879)       Joan Millaruelo (col.6648) 
 Cristina Rivera (col. 8928)   
 Cristina Puig (col.4378)   

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Organització d’equips de treball. 
3. Article com a Itàlia s’han eliminat les contencions. 
4. Fisioteràpia vestibular. 
5. Tests en Fisioteràpia geriàtrica. 
6. Redacció del text de la presentació web de la Comissió i canvi d’imatge. 
7. Data de la propera reunió. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

 
 

2.  Organització d’equips de treball 
 
A causa de diferents temes que volem treballar, hem decidit formar 4 equips de treballs: 
 
Equip PAO, on es farà una guia pràctica per a fisioterapeutes, per conèixer les nocions 
necessàries per sol·licitar un PAO. 
Responsable: Marta Barberan 
Data: Gener 2018 
 
Equip competències en Fisioteràpia geriàtrica. 
Funcions del fisioterapeuta dintre de l’àmbit geriàtric. 
Responsables: Cristina Rivera, Ana Maria Díez 
Data Gener 2018 
 
Equip enquesta, supervisar i reformar l’última enquesta que va fer la Comissió de 
Geriatria i elaborar-ne una de nova. 
Responsable: Victor Vizuete, Ana Maria Diaz 
Data: febrer 2018 
 
Equip contencions: 
Elaboració d’una guia per a fisioterapeutes de contencions, marcs ètic i jurídic, circuits, 
tipus, col·locació, etc. 
Responsables: Esther Masjoan, Kilian Lasague, Cristina Puig i Joan Millaruelo. 
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3. Article “Codi deontològic d’AIFI Itàlia s’han eliminat les contencions” 
En Kilian Lasague ens explica que coneix aquest fet i es proposa voluntari per redactar un 
article explicant aquesta situació. 
Tasques a realitzar: Redacció de l’article. 
Descripció de la tasca:  
Redacció de l’article. 

Responsable 
Kilian Lasague 

Data realització 
Propera convocatòria 

 
4. Fisioteràpia vestibular 
S’ha de parlar amb el grup de Fisioteràpia vestibular per coordinar un dia i fer una reunió 
entre els membres de la Comissió de Geriatria i  el grup de FV, per tal de veure com 
podríem col·laborar. 
Tasques a realitzar: Parlar amb Sergi Lucas per fer proposta i buscar dates. 
Descripció de la tasca:  
Parlar amb Sergi Lucas per fer proposta i buscar 
dates. 

Responsable 
Joan 
Millaruelo 

Data realització 
Propera 
convocatòria 

 
5. Tests en Fisioteràpia geriàtrica 
Preparació de possible conferència al CFC dels tests més utilitzats en Fisioteràpia en 

geriatria basats en l’evidència científica. 
Tasques a realitzar: Parlar amb Luis Soto per fer proposta. 
Descripció de la tasca:  
Parlar amb Luis Soto per fer proposta. 

Responsable 
Joaquin 
Hernandez i 
Cristina 
Rivera 

Data realització 
Propera 
convocatòria 

 
6. Redacció del text de la presentació web de la Comissió i canvi d’imatge 
Canvi de les imatges i redacció de la presentació de la pàgina web dintre de la Comissió 
de Geriatria. 
Tasques a realitzar: Parlar amb la Irene per saber si es pot i com es poden canviar les 
imatges 
Redacció del text. 
Descripció de la tasca:  
 
Parlar Irene per saber si es pot i com es poden 
canviar les imatges. Redacció del text. 

Responsable 
Joan 
Millaruelo 
Ana Maria 
Diaz 
Victor Vizuete 

Data realització 
Febrer 2018 

 
7. Data de la propera reunió 
Acordem reunir-nos al febrer, farem una enquesta “Doodle”. 
Tasques a realitzar: Preparar enquesta. 
 
Descripció de la tasca: Preparar enquesta. Responsable 

Victor Vizuete 
Data realització 
Febrer 2018 

Comissió de Geriatria 
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