
ACTA REUNIÓ 
COMISSIÓ DE FISIOTERÀPIA EN GERIATRIA 

 
Data de la reunió: Dimarts 8 de gener del 2008 
 
Assistents: 

Carme Macià    Núria Torrents  Montserrat Mas 
 Verónica Gutiérrez   Lluís Riba  Juan Torras 

 Gabriel Liesa  Beni Martínez  
 
Ordre del dia: 
 
1. S’aprova l’acta anterior.  

 
2. En Lluís Riba ens anuncia que degut a un augment de treball pel moment deixa la comissió de forma 

presencial. Per tant les feines que va realitzant queden per repartir a la propera reunió. Et trobarem a 
faltar! 
 

3. Articles per la revista “Temps per Viure”: el calendari segueix sense modificacions. La Núria passarà 
l’article per passar al Col·legi.  

 
4. Articles pel Noticiari: hi ha modificacions en el calendari ja que a l’última revista no ha sortit cap. 

Sembla ser que per temes d’espai. El proper article a publicar passa a ser el de la Núria Torrents sobre 
el treball interdisciplinari ja que fins ara no s’ha publicat. A continuació s’inclourà el de la Verónica.   
 

5. Tallers per FATEC: tot just aquesta setmana comença la publicitat als casals. La valoració dels 
fisioterapeutes que han assistit a les “formacions” per poder realitzar els tallers de FATEC han estat 
força bones.  

 
6. Cicle de xerrades any 2008. Finalment tenim definides  4 dates i els seus 4 tallers:  

 
• 16/02/08 : Presentació de la guia sobre canvis posturals.  
• 05/04/08 : Eulàlia Cucurella ens parlaria sobre aspecte multidisciplinaris i comunicació amb 

malats agressius i gestió de conflictes.  
• 14/06/ 08 : III Jornada de treball de la comissió de geriatria.  
• 05/07/08 :  Amputats per Gutavo Correa o Q–Soft per Vanessa Molinero; vanesa.molinero @ 

q-soft.net) depenen de la disponibilitat dels ponents. 
 
Resta pendent per part del Col·legi comunicar si ja han escrit a la ONCE. La idea de la  comissió és acabar 
de lligar aquestes xerrades i potser 1 més entre setmana depenent de la disponibilitat dels ponents. ( A 
més a més avui ha faltat força gent a la reunió i és possible que hi hagin ponents esperant una data).  
 

7. SIRIUS: la data per l’entrevista amb la Teresa Elorduy serà el 15 de gener a les 15.00h prèvia 
confirmació via e–mail la setmana abans. Anirà la Carme i la Beni. 

 

8. II Jornades multidisciplinaris de residencies geriàtriques: resta pendent per l’any que ve. En Lluís Riba  
ha aconseguit posar-se en contacte amb Pere Tarrés a través de Montserrat Garcia, coordinadora de 
gent gran, socio-sanitari i discapacitats. Tenim el seu telèfon per poder parlar sobre Expogran. Pel 
moment al Congrés que realitza PROFEI no tenim cap contacte sòlid. Jornades multidisciplinaris en 
atenció a la gent gran (Girona). Són de caràcter bianual i toca aquesta any 2008. En Manel Domingo és 
la persona que està en contacte amb ells.  

 
 
9. Consens sobre l’estat de la qüestió: la Fisioteràpia amb grans discapacitats a la geriatria: hem discutit 

les preguntes que havíem formulat. Finalment tenim un esborrany. Aquest esborrany el mes que ve 
quedarà com definitiu.   

 
 
 



 
10. Demanda de col·laboració per parts del membres no presencials de la comissió: pel moment no tenim 
cap noticia sobre cap membre no presencial que vulgui realitzar algun article.  
Els Manuals: es farà la presentació del primer manual al febrer. Ens cal saber quan es publicarà el manual. 
Com que no sabem si cada vegada que es faci un manual es farà una presentació en aquesta primera 
presentació parlarem de la idea general dels manuals i després ens centrarem en el de canvis posturals. 
Hem arribat al consens de parlar de guies en lloc d’utilitzar el terme manual. El terme manual es pot 
interpretar com a un conjunt d’instruccions per dur a terme alguna cosa. En canvi el terme guia potser més 
adient de cara al que estem treballant. Pretenem posar en comú les diverses possibilitats i dees de forma 
estructurada i útil sobre un tema i a partir d’aquí poder fer que creixin. Ens recolzem en el significat de la 
paraula guia com a instrument que marca una direcció.  
 
 
 

 
 
Acords: 
 

1. Seguir entregant puntualment els articles per Temps de Viure i la revista del Col·legi. Demanem 2 
números de cada nº de la revista: 1 s’hauria de quedar per recollida del material que desenvolupa 
la comissió i l’altre seria per a la persona que escriu els tallers.   
Queda pendent per tant entregar l’article nº 5 d’higiene postural per Temps de Viure i per a la 
revista del Col·legi tenim l’article sobre Treball Interdisciplinari ambos de la Núria Torrents.    
 

2. Cicle de xerrades: acabar d’establir si fem alguna xerrada entre setmana. El més que bé caldrà 
posar en ferm la xerrada del més de Juliol. Les xerrades definitives pel moment son :  

• 16/02/08 : Presentació de la guia sobre canvis posturals.  
• 05/04/08 : Eulàlia Cucurella ens parlaria sobre aspecte multidisciplinaris i comunicació amb 

malats agressius i gestió de conflictes.  
• 14/06/ 08 : III Jornada de treball de la comissió de geriatria.  

 
3. Realitzar la visita i l’entrevista a Teresa Elorduy de SIRIUS el dia 15 de gener a les 15.00h. Aniran 

la Carme Macià i la Beni Martínez.   
4. Pensar un representat per a les III Jornades i seguir buscant contactes a la resta de Jornades.  

 
Data de la propera reunió: 5 de febrer a les 20.30h 
 


