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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:

Convidat/s:

Col. Benilde Martínez
Col.
Col.
Col.
Col.

Gabriel Liesa
Núria Torrents
Joan Torras
Anna Barrios

Col. Montserrat Mas
Col. Carme Macià
Col. Verònica Gutierrez

Ordre del Dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Avaluació de la xerrada de l’Institut Desvern.
Participació en les III Jornades multidisciplinàries de residències.
Revisió de tasques a realitzar.
Pauta de la formació de cuidadors no professionals de ProdeP.
Creació de les eines de millora motriu.
Precs i preguntes.
Següent reunió de la Secció.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Avaluació de la xerrada de l’Institut Desvern
Molt bona valoració per part dels assistents. Es concreta que es realitzarà una
entrevista per publicar-la en el Noticiari i a la pàgina web.
3. Participació en les III Jornades multidisciplinàries de residències
La Beni participarà en la taula de ‘Dolor en el malalt amb deteriorament cognitiu’.
4. Revisió de tasques a realitzar
Es revisen els tallers que estant finalitzats i els que es volen acabar.
Es treballa el material que ja tenim per crear-ne de didàctic conjuntament amb el
Departament d’Informàtica (ja avisarem per poder realitzar la reunió).
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Es participarà en la Fira de gent gran de Terrassa amb el mateix material que es
va utilitzar per al FiraGran 2008.
Es proposa crear material de difusió de la Fisioteràpia en geriatria per
distribuir entre la resta de professionals de les residències. Fer un pòster i
un díptic per enviar als fisioterapeutes de les residències perquè ells
mateixos facin aquesta difusió en els seus centres. Enviar proposta a Junta
de Govern.
Es té la voluntat de realitzar un tríptic del bon ús del bastó. Es prepararà un
article per a ‘Temps de viure’. Es proposa fer un article respecte de si la vellesa
ha de ser una etapa trista de la vida i quina és la contribució de la Fisioteràpia.
5. Pauta de la formació de cuidadors no professionals de ProdeP
S’ha revisat la informació de ProdeP i es valora la possibilitat que la resta de
comissions participin per impartir el curs des del Col·legi. Es proposa valoració
per part de Junta de Govern.
6. Creació de les eines de millora motriu
Es portaran, per a la propera reunió, els eixos per realitzar teràpia de grup, creant
eines perquè els puguin utilitzar els fisioterapeutes que treballen en geriatria.
7. Precs i preguntes
Es comenta que el Sopar Col·loqui versarà sobre l’Alzheimer.
8. Següent reunió de la Comissió
Es finalitza la reunió a les 22h. i es convoca la següent per al 9 de setembre de
2008, a les 20.30 h., a la seu Col·legial, a Barcelona.

V.P. President

V.P. Secretari

