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Comissió de Geriatria
Núm. d’acta: 03 / 19

Hora d’inici: 18.00 h

Data: 20/03/2019

Assistents:

Convidat

☒
☒

Luis Soto (col 8250)

☒
☒

Esther Masjoan (col. 5657)
Mireia Solà (col. 10909)

☒
☒
☒
☒

Ana Ma Díaz (col. 7896)
Joan Millaruelo (col. 6648)
Kilian Lansaque (col. 3172)
Cristina Rivera (col. 8928)

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Composició de la Jornada de Fisioteràpia en Geriatria (dissabte, 27 d’abril).
3. Incorporació d’un nou membre a la Comissió.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es llegeix l’acta de la reunió anterior. Propera reunió el 3 d’abril a les 19.00 h.
2. Jornada de Fisioteràpia en Geriatria
Aforament 250 persones: 200 fisioterapeutes i 50 reservat per staff i altres.
Es confirma que la ubicació de la Jornada serà la UPF Edifici Balmes, carrer Balmes 132.
Auditori. Haurà Wifi i punts de càrrega elèctrics.
Per a la primera part del matí es necessita: taula llarga amb 5 cadires a la tarima.
Inauguració: Luciana Moizé
- 2 ponències de matí 45 min/cadascuna.
- La Cristina Rivera serà moderadora de la part del matí: presentació de la Jornada i de les
ponents, preguntes a les ponents, presentació del format #MeetFisioGeri i cloenda.
1- Fragilitat: Laura Mónica (confirmada)
2- Exercici terapèutic: Erika Cyrus (confirmada)
3 - #MeetFisioGeri: 1h i 30 min.
- Intentar que l’espai de la tarima sigui diàfan + faristol per ordinador (parlar amb els
informàtics sobre les pantalles que es veuran per tal que se’n vegin 2 a la vegada, el
cas clínic i les preguntes del VoxVote).
- Es prepararan 3 casos: fràgil, prefràgil i no fràgil. Els prepararem prèviament.
- Hi haurà la figura d’un expert: Erika Cyrus.
- 2 persones fent servir el PC des d’on es realitzaran les preguntes al públic: Kilian
Lansaque i Víctor Vizu (i 2 persones suplents).
- 2 persones transcrivint el que vagi passant durant el #MeetFisioGeri per tal que quedi
emmagatzemada la informació per, posteriorment, publicar-la: Ana M. Díaz i Mireia
Solà (suplent, Luis Soto).

www.fisioterapeutes.cat
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Es continua elaborant la idea de fer un #MeetFisioGeri interactiu:
Mitjançant unes preguntes obertes online, les responen els participants i es continua a partir
de l’opció escollida... utilitzarem una app (VoxVote) que ens permet respondre al moment i
saber el percentatge de l’opció més escollida (exemple: faries un altre test de valoració
SÍ?/NO?).
Cloenda.
- Tallers: 4 tallers a la tarda d’una hora i mitja de durada amb participació del 50% dels
assistents. Queden definits així:
- Rompiendo los patrones de comportamiento sedentario (Mireia Solà)
- Exercici Terapèutic (Erika Cyrus)
- Arte paliativo (Silvia Fernández)
- Dinámicas grupales (Esther Masjoan)
Tasques a realitzar:
Descripció de la tasca:
Preparació dels tallers

Responsable:
Tots

Data realització:
Març

3. Nou membre comissió
La Mireia Solà, col. 10909 acudeix a la seva primera reunió.
Descripció de la tasca:
Responsable:
Col·legi

www.fisioterapeutes.cat

Data realització:
Març

