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Comissió de Fisioteràpia en GERIATRIA

Núm. d’acta: 03/09
Assistents:
Coordinador:
Membres:
Convidat/s

Hora d’inici: 20.30 h

Col. Beni Martínez
Col. Carme Macià
Col. Montserrat Mas
Col. Gabriel Liesa

Data: 03/03/09

Col.Núria Torrents
Col.Verònica Gutierrez

Col. Joan Torras
Col.Anna Barrios

Ordre del dia
1. Lectura de l’acta anterior.
2. Tiquets i certificats de participació.
3. Articles ‘Temps de viure’.
4. Preparació d’activitats FATEC.
5. Cicle de xerrades.
6. Projecte per al Consell Comarcal del Maresme.
7. Proposta de treball amb la web www.todoalzheimer.com
8. Conclusions.
9. Següent reunió de la Comissió.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
La lectura es fa a casa i s’aprova al començament de la reunió si no hi ha cap canvi.

2. Tiquets i certificats de participació
La Verónica fa entrega dels tiquets d’autopista i gasolina derivats del
viatge a Girona per fer la xerrada de la Fatec.
La Beni fa la entrega dels tiquets d’autopista i gasolina derivats del
viatge a Lleida per fer la xerrada de la Fatec.
Queda pendent fer l’entrega al Col·legi
3. Articles ‘Temps de viure’
La Verònica Gutiérrez entrega l’article 1 sobre incontinència. El proper article serà el núm.
2 sobre incontinència i el farà la Verònica.
4. Preparació d’activitats FATEC
Les dates que per a les presentacions dels tallers als fisioterapeutas de cada Secció són:
Tarragona: falta confirmar data. Hi anirà el Joan Torras, Beni Martínez segons
disponibilitat.
Valoració Lleida i Girona: Van transcórrer sense incidències. Els fisioterapeutes que hi
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van assistir ens van fer algunes puntualitzacions que recollirem i modificarem en aquests
dies. També van demanar certificats de participació.

5. Cicle de xerrades
La propera xerrada serà a Tarragona el dia 7 de març. La propera xerrada serà a
Tarragona i la donarà la Comissió de Respiratori i parlaran sobre Fisioteràpia respiratòria
en geriatria. Ens cal acabar de comunicar-nos amb ells per si necessiten presentació.
Caldrà començar a comunicar-se amb Karinter per fer la propera xerrada (se n’encarrega
Carme Maciá).

6. Projecte per al Consell Comarcal del Maresme
Avui hem fet puntualitzacions sobre els diferents tallers. Encara estem treballant en
aquest tema.

7. Proposta de treball amb la web www.todoalzheimer.com
Hem fet un primer esborrany del que voldríem oferir: l’objectiu és oferir petits estris per als
cuidadors per estimular les capacitats motrius i funcionals a les demències.
La Beni farà un resum que passarà per correu electrònic a la resta de companys de la
Comissió per fer aportacions i després l’enviarem al Departament de Comunicació.
8. Conclusions

9. Data propera reunió
Finalitza la reunió a les 22.00 h. i es convoca la següent per al dia 7 d’abril del 2009 a les
20.30 h a la seu Col·legial a Barcelona.

Coordinador
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