
 
 

ACTA REUNIÓ DIMARTS 21 DE MARÇ 2006 
 
ASSISTEIXEN:  
 

- Gabriel Liesa. 
- Carme Macias 
- Manel Domingo. 
- Iolanda Ortiz. 
- Esther Rodríguez. 
- Neus Verge 
 

Beni no pot assistir i presenta les seves excuses. 
S’aprova l’acta anterior. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Article per a “El Periódico” 
2. Reunió 1 d’abril 
3. Distribució de l’elaboració dels manuals pràctics 
4. III Congrés Nacional de fisioteràpia. 
 
1.- En Gabriel Liesa elaborarà un esbós d’article, els hi passarà a la resta de companys que faran 
les modificacions oportunes. S’explicarà a grans trets que és la fisioteràpia, els nivells d’actuació, 
principals funcions i objectius que té. 
2.- Referent a la reunió de l’1 d’abril, es fa un text per a que sigui enviat a totes les residències 
col·laboradores de Catalunya amb un text consensuat convidant a la participació dels 
fisioterapeutes. A més Ester Rodríguez realitzarà un Powerpoint amb els guio que li passin els 
tres conferenciants que són Manel Domingo que farà la presentació, Iolanda Ortiz les funcions i 
en Gabriel Liesa plantejarà  els objectius de la comissió. 
3.- S’acorda la primera repartició per l’elaboració dels manuals pràctics: Neus Verge el 
desequilibri posterior, Iolanda Ortiz criteris per les ajudes tècniques i PIAI, Manel Domingo 
trastorns motrius en demències, Ester Rodríguez  Massatge geriàtric, Carme Macia contencions i 
Gabriel Liesa caigudes, prevenció, estudi i tractament. Al no poder venir Beni, estem a l’espera 
del tema que ella escolleixi. 
4.- Referent al Congrés, queda tancades les ponències i els tallers pràctics dels quals hem de 
passar objectius i metodologia així com un petit resum de la ponència, tot això abans de 15 dies. 
La taula rodona del Congrés queda constituïda pels membres de la comissió amb el següent títol 
la importància de l’activitat física en demències i es determinen els objectius generals, 
específics i la metodologia. Hi haurà una primera presentació i després es generarà un debat al 
voltant de l’activitat física en demències amb un moderador. En properes reunions es 
determinarà qui realitzarà la presentació qui farà la moderació i el torn d’exposicions de 
qüestions al debat i els temes a abordar. 
 
Es convoca la propera reunió de la comissió, dimarts 18 d’abril 2006  a les 21 en la Seu del 
Col·legi amb la pauta d’enfocar la taula rodona i repartició de tasques dels membres de la 
comissió. 


