Acta Reunió Dimarts 24 de gener 2006
ASSISTEIXEN:
- Gabriel Liesa.
- Beni González.
- Carme Macias
- Manel Domingo.
- Iolanda Ortiz.
- Neus Verge.
La Cristina Mediano, Ester Rodríguez i Montserrat Mas no podent assistir-hi i transmeten
les seves excuses.
S’aprova l’acta anterior.
ORDRE DEL DIA:
1. Canvi de responsable.
2. Informe sobre conversa mantinguda amb el Secretari del Col·legi.
3. Informe sobre base de dades dels fisioterapeutes que treballen en el sector
4. Informe sobre fòrum intercol·legial-congrés multidisciplinar Pere Tarrés.
5. Definició dels propers objectius de la comissió.
1.- S’efectua el canvi de coresponsable de la comissió. Iolanda Ortiz substitueix a en
Manel Domingo. Continua en Gabriel Liesa fins al proper mes d’abril. S’informa a la
responsable de comissions, Sílvia Quiñonero, del canvi efectuat.
2.- Arrel d’una conversa mantinguda amb el Secretari del col·legi, es dóna llum verda als
següents temes: creació de manuals pràctics sobre fisioteràpia geriàtrica, establir
contactes amb patronal i sindicats del sector per donar a conèixer la problemàtica dels
fisioterapeutes en aquest sector (sota vist-i-plau de la Junta del col·legi), contactes amb
les universitats per parlar de la formació específica en geriatria (sota el vist-i-plau de la
Junta del col·legi) i la creació d’una base de dades de tots els fisioterapeutes que
treballen en geriatria a Catalunya.
3.- Ja s’està creant aquesta base de dades sobre la informació rebuda per part de la
butlleta enviada en el darrer Dit. La base l’està creant el Col·legi. De moment hi ha una
forta resposta.
4.- Participarem en el congrés sobre gent gran que es celebrarà aquest proper març amb
una xerrada però que encara esta per definir la forma i el contingut.
Per altre banda, s’ha fet un contacte amb el responsable del fòrum intercol·legial i s’ha
demanat que pugui participar un fisio més, estem a l’espera d’una resposta.
5.- S’estableixen els propers objectius de la comissió: Creació dels grups i temes que
portaran cadascú d’ells sobre els manuals pràctics i el seu format, els temes que es volen
parlar tant amb la patronal, sindicats, universitats com empreses del sector de la geriatria
i qui de nosaltres ho portarà a terme, definir el responsable dels grups que faran els
manuals, creació d’articles per a la revista del Col·legi com la científica per fer conèixer la
nostra tasca i la dels fisioterapeutes del sector.
Es convoca la propera reunió de la comissió, dimarts 21 de febrer 2006 a les 21 en la
Seu del Col·legi

