ACTA REUNIÓ DIMARTS 19 de desembre 2006
ASSISTEIXEN:
-

Benilde Martínez
Lluís Riba
Núria Torrents
Verònica Gutiérrez
Gabriel Liesa
Neus Verges

S’aprova l’acta anterior.

ORDRE DEL DIA:
1. Presentació dels nous membres de la comissió
2. Informació general
3. Noves propostes.
1.- Es presenten els nous membres de la comissió de geriatria. Són: Núria
Torrents, Lluís Riba i Verònica Gutiérrez. Se’ls hi explica el funcionament de
la comissió la tasca realitzada i per realitzar.
2.- Es tracten diferents punts:
- Respecte a les Jornades Mediterrànies, han de participar fisios de
les comunitats que participen. Encara no se sap quants ni qui, i
també s’està a l’espera de la decisió del departament de logística que
determini els dies i pressupost de les jornades.
- HI hagut reunions amb Profane, amb el col·legi de treballadors
socials dins del marc de la nova llei d dependència que han tingut
èxit.
- Al gener tornen les converses amb les universitats.
- 11 de gener hi ha una reunió amb Acra i hi ha una reunió pendent
amb el col·legi d’educadors socials.
- S’ha mantingut contactes amb Fatec i associació de malalts
neuromusculars
- S’ha establert el cicle de conferències, que s’inicia el dissabte 27 de
gener.
- Cal impulsar els manuals. AL proper trimestre es farà la presentació
d’algun d’ells
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3.- Es proposa començar a preparar la segona conferència de la comissió
de geriatria, per fer balanç del segon any de funcionament i els nous
objectius. Es vol que sigui una conferència periòdica anual, on es pugui
trobar el màxim de fisios que treballen en geriatria.
També pensar en un projecte a duu per la comissió sobre investigació i
recerca. Es recorda de seguir escrivint els articles pel noticiari
Sense més, s’acorda que la propera reunió sigui el 23 de gener a les
20.30h
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