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ACTA REUNIÓ DIMARTS 27 de febrer de 2007 

 
 
ASSISTEIXEN:  
 

- Benilde Martínez 
- Núria Torrents 
- Verònica Gutiérrez 
- Gabriel Liesa 
- Neus Verges 
- Carme Macià 
 

S’aprova l’acta anterior. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 

 
1. Preparació Jornada Mediterrània de fisioteràpia 
2.  Preparació jornada de treball de comissió de geriatria 
3. Fira Gran. 

 
 
 

1.-  Cal acabar de confirmar les ponències i tallers per al mes que bé. Es 
reparteix la feina de confirmar i es decideix que el proper dia de reunió 
estigui el programa definitiu. 
S’està a l’espera de les ponències i treballs que portaran els col·legis de 
Múrcia, Andalusia i Balears i falta confirmar data, tot i que el lloc sembla que 
sigui Port Aventura. La jornada durarà un dia.  
Durant aquest mes, la comissió revisarà la tasca feta per la taula sobre 
trastorns motrius en demència i presentarà la taula en la propera reunió. 
 
 
 
2.-  Per començar a preparar la propera jornada de treball de la comissió, 
s’enviarà als membres de la comissió el PowerPoint de la primera reunió 
per revisar els objectius assolits, els que ens queden per assolir i els nous 
objectius de la comissió. Es demanarà als col·legiats que aportin idees, 
sugerències, opinions, etc per a la jornada. 
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3.-  Per començar a preparar la tasca a realitzar en la fira Gran del mes de 
maig es proposa que per la propera reunió els membres de la comissió 
portin una xerrada o activitat preparada, doncs hi ha la possibilitat de 
compartir espai amb la federació FATEC. Es reparteix la feina de la forma 
següent: 

• Higiene postural en la tercera edat, Núria 
• Caigudes, Carme 
• Osteoporosi, Gabriel 
• Relaxació/automassatge, Verònica 
• Dolor, Beni 
• Estiraments, Neus 

 
Per finalitzar la Neus comenta que hi ha la possibilitat d’augmentar els llibres de 
geriatria que hi ha a la biblioteca del Col·legi. Per tant elaborarem n llistat de 
llibres de geriatria per a que s’incorporin a la nostra biblioteca. 
 

 
 
 
Sense més, s’acorda que la propera reunió sigui el 27 de març a les 20.30h 
 
 
 


