
 

geriatria@fisioterapeutes.cat    www.fisioterapeutes.cat/comissions 

 
 

ACTA REUNIÓ DIMARTS 19 de Juny de 2007 
 
 
ASSISTEIXEN:  
 

- Montserrat Mas 
-    Nuria Torrent 
- Gabriel Liesa 
- Lluís Riba 
- Verónica Gutierrez 
- Benilde Martínez 
 
Carme Maciá no ha pogut assistir i a trucat per comunicar-lo.  

 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. S’aprova l’acta anterior. 
 
2. Acordem quins seran els primers articles per la Revista Temps per Viure:  

 
- Juliol o Agost 07(depenen de la trucada per començar de la 

revista):Dolor d’esquena. Fet per Núria Torrent, Verònica Gutierrez, Beni 
Martínez . 

- Setembre 07 (preparat  a l’agost): Higiene postural: Núria Torrent 
- Octubre 07(preaparat al setembre): Alteracions de la són relaxació: Lluís 

Riba.   
- Novembre 07 (preparat a l’Octubre): Adaptació de l’entorn 
- Decembre 07 (preparat al Novembre): Higiene postural per Núria Torrent.  
- Gener 08 (preparat al Decembre): Automassatge per Verónica Gutierrez.  
- Els propers pendents de determinar a les properes reunions.  
 
3. Acordem quins seran els articles per la publicació bimensual del col.legi:  
- maig – juny (preparat a l’abril): canvis posturals.    
- juliol – agost (preparat al juny): Los beneficios del trabajo en  el agua. 

Por Cristina Patón 
- setembre – octubre (preparat a l’agost): Les Jornades socio -sanitarias 

de Martorell. Per carme Maciá 
- novembre – decembre (preparat al l’octubre) : Treball interdisciplinar. 

Nuria Torrent.  
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- Gener – febrer: (preparat al decembre): Incontinéncia per Verónica 

Gutierrez. 
 
 

4. Acordem la temàtica per realitzar al dia mundial de la fisioterápia 8 -9  de   
      setembre.  Com a punt de partida agafem els tríptics que va fer en Gabi  

           per a Fira Gran   (Sabies que...) i parlem sobre el que el fisioterapeuta  
           treballa a geriatria. A poder ser quedem en portar la feina que fem a  
           casa ha ordinador per poder ajuntar-la més ràpidament.  
      

5. Gabi: explica com va anar la reunió amb l’associació de la osteoporosis  
      en la qual es va arribar a l’acord de que ens demanarien col·laboracions  

           en el futur.  
 
 
Sense més, s’acorda que la propera reunió sigui el 4 de setembre a les 
20.30h 
 
 
 


