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Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 02/18 Hora d’inici: 19.30 h Data: 20/06/2018 
 

Assistents: 
  Mireia Serrano (col. 4119)  Ana Ma Díaz (col. 7896) 
  Joan Millaruelo (col. 6648)  Joaquim Hernández  (col. 1879) 
  Esther Masjoan (col.5657)   

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Reunió amb la Comissió del Sistema Vestibular. 
3. Conferència d’espatlla “Exercici terapèutic en les ruptures massives del 

manegot de rotatoris de la gent gran” per Xavier Vericat. 
4. Guia pràctica per a fisioterapeutes per conèixer les nocions necessàries per 

sol·licitar un PAO. 
5. Denúncia intrusisme. 
6. Consulta al “Consejo General de Fisioterapeutes de Espanya” sobre les 

contencions. 
7. Congrés de Fisioteràpia de Catalunya. 
8. Redacció del text de la presentació web de la Comissió i canvi d’imatge. 
9. Enquesta. 
10. Article “Codi deontològic d’AIFI Itàlia com s’han eliminat les contencions”. 
11.  Proposta de tres temes que es puguin abordar des de la Fisioteràpia. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

  
 

2. Reunió amb la Comissió del Sistema Vestibular 
El passat 11 d’abril va tenir lloc la reunió de la Comissió del Sistema vestibular i la 
Comissió de Geriatria. Es va parlar de la possibilitat de realitzar una conferència al 
Col·legi sobre el sistema vestibular en geriatria, centrant-se en la prevenció de caigudes 
des del sistema vestibular i el test corresponent i possibles tractaments. Si tingués bona 
acceptació, a la llarga, hi ha la idea de fer formació en aquest tema. 
S’anul·la la reunió de la Comissió de Geriatra ja que s’allarga la del sistema vestibular. 
Tasques a realitzar: escollir bé el tema i proposar data 
Descripció de la tasca: 
Proposta de temes i dates 

Responsable: 
Tots 

Data realització: 
Propera reunió 

 
3. Conferència d’espatlla “Exercici terapèutic en les ruptures massives del 

manegot de rotatoris de la gent gran” per Xavier Vericat 
El passat 18 d’abril va tenir lloc la conferència amb molt bona participació i assistència per 
part dels fisioterapeutes col·legiats. 
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4. Guia pràctica per a fisioterapeutes per conèixer les nocions necessàries per 

sol·licitar un PAO 
Consensuem en penjar la documentació a la web quan s’hagin fet els últims canvis i 
retocs.  
Tasques a realitzar: realitzar canvis. 
Descripció de la tasca:  
Fer les ultimes modificacions per penjar-ho a la 
web. 

Responsable: 
Marta Barberan 

Data realització: 
Propera convocatòria 

 
5. Denúncia intrusisme 

Ens trobem davant d’un possible cas d’intrusisme atès que el tractament en pacients 
geriàtrics amb patologia l’ha de fer el fisioterapeuta. Es fa constatar al Col·legi i aquest ho 
investigarà. 
Tasques a realitzar: parlar amb el Col·legi. 
Descripció de la tasca:  
Fer seguiment amb el Col·legi de la informació que 
aquest va obtenint. 

Responsable 
Joan 
Millaruelo 

Data realització 
Propera convocatòria 

 
6. Consulta al “Consejo General de Fisioterapeutes de Espanya” sobre les 

contencions 
En Joan es va posar en contacte amb ells ja que no tenim molt clar les competències del 
fisioterapeuta en les contencions. Aquest ens envia un article poc aclaridor sobre les 
competències que tenim. No hi ha un consens per a aquest tema. 

 
7. Congrés de Fisioteràpia de Catalunya 

Analitzem el congrés. Creiem que ha estat molt productiu però massa informació per un 
sol dia, ja que hi ha moltes ponències interessants i no es pot assistir a tot el que ens 
agradaria. D’altra banda coincidim tots en la baixa assistència per part dels fisioterapeutes 
a les ponències de geriatria.  

 
8. Redacció del text de la presentació web de la Comissió i canvi d’imatge 

Ja s’ha escollit una imatge i estem pendents dels últims retocs del text. 
Tasques a realitzar: Acabar l’escrit 
Descripció de la tasca: 
Fer els últims canvis al text 
a presentar 

Responsable: 
Ana M. Díaz 
Cristina Rivera 

Data realització: 
Propera convocatòria 

 
9. Enquesta 

Ja està acabada i consensuem enviar-la al Col·legi abans de setembre. 
Tasques a realitzar: enviar un correu electrònic al col·legi 
Descripció de la tasca: 
Enviar l’enquesta al Col·legi 
per poder-la tirar endavant a 
més aviat possible 

Responsable: 
Ana M. Diaz 
Víctor Vizuete 
Joan Millaruelo 

Data realització: 
Abans de setembre 
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10. Article “ Codi deontològic d’AIFI Itàlia com s’han eliminat les contencions” 

Es comenta que l’article seria interessant presentar-lo abans de setembre. S’ha de parlar 
amb el Kilian per si el té acabat.  
Tasques a realitzar: enviar l’article al Col·legi. 
Descripció de la tasca: 
Enviar l’article al Col·legi. 

Responsable: 
Kilian Lansaque 

Data realització: 
Abans de setembre 

 
11.  Proposta de tres temes que es puguin abordar des de la Fisioteràpia 

En Joan ens explica que el Col·legi ens demana tres temes que es puguin abordar des de 
la Fisioteràpia. Ho penjarà al Drive. 
Tasques a realitzar: plantejar tres temes que es puguin abordar des de la Fisioteràpia.  
Descripció de la tasca: 
Pensar temes sobre la 
Fisioteràpia més 
concretament en geriatria. 

Responsable: 
Tos 

Data realització: 
Propera convocatòria  

 
Comissió de Geriatria 
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