Acta Reunió Dimarts 18 d’abril 2006
ASSISTEIXEN:
-

Gabriel Liesa.
Carme Macias
Manel Domingo.
Beni González.
Esther Rodríguez.
Neus Verge

Iolanda no pot assistir i presenta les seves excuses.
S’aprova l’acta anterior.
ORDRE DEL DIA:
1. Balanç de la reunió del dia 1 d’abril
2. Estat dels manuals i agenda de posada en marxa.
3. Taula rodona del Congrés
4. Agenda d’activitats.
5. Canvi de responsabilitat.
1.- Es fa un balanç positiu de la reunió del dia 1 d’abril. Va venir força gent i va ser molt
interactiva. Sorgiren forces temes, amb la constant de la preocupació de la situació de la
fisioteràpia en geriatria però en moltes ganes per part de tots de millorar-la. Es proposarà
de crear un apartat en la web de la comissió on estiguin penjats tot de documents referents
al mon de la geriatria, com ara convenis, tests de valoració
2.- Enviarem un mail a tots per recordar que poden participar en l’elaboració dels manuals
amb l’adreça de mail dels coordinadors i els manuals que tracten. L’Alícia s’encarregarà
del manual de la deglució i la Beni de canvis posturals.
3.- La durada de la taula està programada per a dues hores. Girarà en torn a tres punts:
tipus de demència, trastorns motrius que provoquen cadascuna d’elles i proposta
d’exercicis d’activitat física segons el trastorn.
S’adjuntarà documentació i es proposa que cada membre presenti una demència i els
possibles exercicis per després propiciar un debat de com hauria de ser aquesta activitat
física. En Manel ens passarà documentació que té ell sobre el tema.
4.- Agenda:
- Mes de maig: Contacte amb la junta per programar cites amb ACRA, entitats, et.;
Contacte amb la Societat Catalano-Balear de fisioteràpia.
- 23 de maig: reunió de la comissió per elaborar definitivament la taula rodona de
demències. Els membres portaran material e informació.
- Juny: a finals de mes es tancaran els grups d’elaboració dels manuals. Els
coordinadors començaren a treballar-hi ja per anar avançant feina.
5.- Canvi de responsabilitat: Segons es va pactar tocar el proper mes de maig, en la
propera reunió, realitzar la transferència de responsabilitat, sortint en Gabriel i entrant un
altre membre a escollir..
Propera reunió, 23 de maig a les 21 en la seu del Col·legi.

