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Convocada a les 20:30 h. a la seu col·legial del c/ Segle XX, 78 de Barcelona.

Assistents:
Coordinador:
Membres:

Col.
Col.
Col.
Col.
Col.

Gabriel Liesa
Anna Barrios
Benilde Martínez
Núria Torrents
Joan Torras

Col. Montserrat Mas
Col. Carme Macià
Col. Verònica Gutiérrez

Convidat/s:
La reunió s’inicia a les 20:45 h. amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.
6.
7.
8.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Concreció cicle de xerrades.
Concreció articles per Temps de Viure.
Preparació Fira Gran.
Preparació de l’activitat ‘Mou-te’ pel congrés de Profei dia 8 de maig.
Qui hi pot anar. Creació de l’activitat que ha de durar una hora i mitja.
L’estat de la qüestió: qüestionari per a la llista de distribució.
Preparació Dia Mundial de la Fisioteràpia
Guia de Canvis Posturals.
Precs i preguntes: nova incorporació a la omissió de geriatria.
Següent reunió de la Secció.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
La lectura es fa a casa i s’aprova directament al començament de la reunió.
Donem la benvinguda a l’Anna Barrios, nova incorporació a la Comissió.
2. Concreció cicle de xerrades
Resta pendent donar data a la xerrada sobre animals en residències.
Es confirma la xerrada per a amputats en la reunió que va tenir lloc a l’Institut
Desvern el dia 9 d’abril. La xerrada es realitzarà el dia 5 de juliol a la seu
col·legial.

3. Concreció articles per Temps de Viure
Ja hem fet entrega de l’article pel més de juny que és sobre l’Automassatge, de
Verònica Gutiérrez.
Atenció: NO SABEM SI L’ARTICLE SOBRE TRASTORNS DE LA SON I RELAXACIÓ S’HA
FET EN UNA O DUES ENTREGUES!!! ENS CAL CONFIRMACIÓ SI US PLAU.
4. Preparació Fira Gran
Dediquem gran part de la reunió a la preparació d’aquesta activitat.
Finalment es farà 2 pòsters i una presentació Power Point per passar a les
xerrades atès que, aquest any, el lloc de l’exposició és apropiat per a fer-ho.
Els pòsters els imprimirà el Col·legi.
Quedarem un altre dia per acabar d’enllestir aquest tema, 29 d’abril.
5. Preparació de la activitat ‘Mou-te’ pel congrés de Profei dia 8 de maig. Qui
hi pot anar? Creació de l’activitat que ha de durar una hora i mitja.
L’activitat la durà a terme en Joan Torras amb algú més que s’hi apunti.
Quedem el dia 15 d’abril per preparar aquesta activitat.

6. Preparació Dia Mundial de la Fisioteràpia
Ja hem fet entrega de l’activitat que vam realitzar l’any passat a l’Olalla perquè
conegui la presentació.
7 . Guia de Canvis Posturals
Aquests dimecres faré entrega de les últimes correccions per tal que ja pugui
ser penjat.

8. Precs i preguntes
Núria: Demana si hi ha certificats de participació per a les diferents activitats
que hem anat realitzant per a la Fatec i per el Fira Gran. Resta pendent una
resposta per part de la Junta.
Beni: informa de la realització d’un curs de geriatria cap al novembre del
2008. Serà un curs de 5 blocs de 20h cada bloc. Resta pendent acabar de

repartir la següent temàtica en els diferents blocs:
. Envelliment i dependència: envelliment fisiològic i patològic
. Gimnàstica de manteniment
. Trauma
. Neuro
. Intervenció amb persones amb demència
. Funcionalitat; peu, ajudes tècniques
. Psicomotricitat amb demències
. Síndromes geriàtrics
. Paper del fisioterapeuta en el grup interdisciplinari.
Entreguem part dels currículums dels membres de la Comissió. La resta els
entregarem en una propera reunió.
El Gabriel Liesa anirà deixant la coordinació de la comissió per les seves noves
responsabilitats. Qui més vol coordinar? La nova coordinadora de la Comissió
serà la Carme Macià conjuntament amb la Beni Martínez.
Queden pendents altres temes que hem anat desenvolupant en les reunions
passades. Aquests temes es tancaran després del Fira Gran, el congrés de
Profei i la Jornada de Girona.

9. Següent reunió de la Secció
Es finalitza la reunió a les 22:45 h. i es convoca la següent per al dia 15 d’abril
de 2008 a les 20:30 h. a la seu Col·legial, a Barcelona.

V.P. Membres

