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Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 03/22 Hora d’inici: 19.30 h Data: 20/04/22 

 
 

Assistents: 
Coordinadora: ☒ Col.5657 Esther Masjoan Galbany 
Sotscoordinadora ☒ Col.4686 Marta Alcañiz Azcón 
Membres: ☒ Col.10909 Mireia 

Solà Madurell 
☐ Col.1879 Joaquin 
Hernandez Espinosa 

☒ Col.8928 Cristina 
Rivera Rubio 

 ☒ Col.6908 Víctor 
Vizuete Gala 

☒ Col.6648 Juan 
Antonio Millaruelo 

☒ Col.1621 Roger 
Gomez Orta 

☒ Col.11487 David 
Martinez Cuenca 

 

 
 

Ordre del dia 
1. Infografies i PAF. 
2. Matinal de contencions. 
3. Formació amb vestibular. 
4. Dies mundials. 
5. Baixa d’un membre de la Comissió. 

 
 

1. Infografies i PAF 
Un cop enviades les infografies al Col·legi amb les bibliografies, queda pendent de confirmar que 
les imatges que surten estiguin lliures de drets d’imatge i passi pel Departament de Lingüística. 
Tasques a realitzar Revisar les imatges 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Revisar les imatges. Comissió 

Geriatria 
Última quinzena d’abril 

 
2. Matinal de Contencions 
Es posa en comú les propostes de contactes: 
En Roger té tres contactes per a la ponència 2, una fisio que treballa a un centre amb certificat 
liberacare i que ara ho volem implantar en psicogeriatria (primera opció), una TO d’un centre 
sociosanitari i una fisio del Pere Virgili. Contactarà per fer proposta entre aquesta setmana i la que 
ve. 
El David ens confirma la participació del metge per ala taula rodona, que és del centre sociosanitari 
on treballa, del qual també n’és el director. 
Pel que fa al fisio per a la taula rodona, es decideix buscar-ne un d’una residència. Farem recerca 
de centres amb certificat liberacare per tal de buscar aquest fisio o TO. 
Per a l'inspector, la Cristina facilita un correu de contacte amb un inspector per tal de poder contactar 
amb ell. Se n’encarregaran en Joaquim i l’Esther. 
 
Organigrama Matinal de Contencions: 
Tres ponències + un taula rodona 
 
Ponència 1: Legalitat (ponent Jordi Muñoz) 
Ponència 2: Experiència real d’un centre en contenció 0  
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Ponència 3: Ètica (ponent Quico Manyós o algú del seu equip) 
Taula rodona: els tres ponents anteriors + un fisio + un metge i un inspector  
 
En Joaquim i l’Esther es reuniran la setmana vinent per anar tancant la proposta de la Matinal. 
Tasques a realitzar Trobar fisio en residència contenció zero i contactar amb ponent. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Descrites anteriorment. Es distribueix la feina entre els 
diferents membres. 

Joaquim 
Hernández i 
Esther 
Masjoan 

Abril 2022 

 
5. Formació amb vestibular 
Es contacta amb el coordinador de la Comissió per s la formació amb temàtica “Caigudes i sistema 
vestibular en gent gran”, però per part seva ens comuniquen que és impossible fer una proposta 
abans de juny, que és quan es reuneixen. Expliquem els objectius formatius que, des de la nostra 
Comissió, veiem interessants.  
Està pendent que ell ens comuniqui la proposta de formació. 
Tasques a realitzar Contactar periòdicament amb la Comissió de Vestibular. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Continuar el contacte amb el coordinador de la Comissió 
Javier Fernández fins a obtenir la proposta de formació. 

Marta Alcañiz Maig-juny 2022 

 
6. Dies mundials 
L’Ivan ens comunica que, des de la Junta, proposen que siguem nosaltres qui proposem 
associacions o centres. 
L’Esther proposa el casal on treballa, que està a Premià de Dalt, farà proposta al centre. 
Acordem buscar un altre centre a Barcelona o proximitat, com Badalona o Santa Coloma. 
Tasques a realitzar Contactar amb casal de Premià de Dalt i buscar casals a Barcelona 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Fer recerca de casals a Barcelona. 
Establir contacte amb el casal de Premià de Dalt per tal 
d’exposar la proposta del dia 1 d’octubre. 

Comissió 
Geriatria 

Maig 2022 

 
7. Baixes i altes de membres de la Comissió 
És baixa de la Comissió: 
Joan Antoni Millaruelo (col. 6648) 
Tasques a realitzar Baixa de membre de la Comissió 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Comunicació al Col·legi Comissió de 

Geriatria 
 

 
Data propera reunió 
No concretem dia per a la propera reunió, ho farem per whatsapp. 

 
 
Coordinadora 
 
Esther Masjoan Galbany 
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