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Comissió de Fisioteràpia en GERIATRIA

Núm. d’acta: 05/09
Assistents:
Coordinador:
Membres:
Convidat/s

Hora d’inici: 20.30 h.

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

Data: 05/05/09

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 activitats Fatec.
5. Cicle de xerrades.
6. Projecte pel Consell Comarcal del Maresme.
7. Preparació del Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009.
8. Reunió coordinadors comissions.
9. Proposta de treball amb la web todoalzheimer.com
10. 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
Ja hem rebut tots els diners dels tiquets que s’havien entregat al Col·legi
(autopista,gasolina per anar a presentacions activitats Fatec). Queda pendent que la
Carme Macià reculli els seus al Col·legi.
De moment no se n’ha entregat cap de nou.
3. Articles “Temps de Viure”
Aquest mes cal entregar l’article sobre el dolor que ha fet la Beni Martínez.
Pel mes següent l’article el farà el Joan Torras, que parlarà sobre la coxàlgia.
4. Preparació d’activitats Fatec
La presentació del tallers a Tarragona: serà el dia 16 de maig a les 11.00h. Aniran a fer la
presentació l’Anna Barrios, la Carme Macià i la Beni Martínez.
Sobre si penjaríem o no les activitats de Fatec a l’apartat de la Comissió de la pàgina
web, es podria fer sempre i quan es fes en un format protegit (que no es pogués copiar,
enganxar, etc.). Cal, d’altra banda, el vistiplau de la Fatec (s’encarrega elGabi).
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5. Cicle de xerrades
Les properes xerrades són:
- Jornada de la Comissió de geriatria + xerrada sobre estimulació basal, el dia 4 de juny a
les 18.00h a la seu col·legial.
- Xerrada de Karinter sobre ajudes tècniques: 26 de maig a les 19.30 a la seu col·legial.
Ja s’han entregat els formularis corresponents a la Roser.

6. Projecte per al Consell Comarcal del Maresme
Seguim treballant els tallers.

7. Preparació del Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009
Ja tenim els llistats d’adreces:
- Associacions de veïns i /o centres cívics (Núria Torrents).
- Associacions de malalts... (Beni Martínez).
Falten les adreces de:
- Casals de gent gran de les Caixes (sobretot Caixa Catalunya, Carme Macià).
- Alzheimer Catalunya (Gabi Liesa).
- Fatec (Gabi Liesa).
- Casals de Gent Gran (la Núria Torrents està pendent de rebre informació sobre això).

8.Reunió coordinadors comissions
Es transmet a la resta d’integrants de la Comissió els temes tractats a la reunió, sobretot
el tema del DMF i el de les Jornades Intercomissions.
Les Jornades Intercomissions es plantejarien com unes jornades en les quals
treballaríem diversos casos clínics i la seva resolució des del punt de vista de les
diferents comissions.

9.Proposta de treball amb la web todoalzheimer.com
La Núria Torrents està acabant la primera fitxa. S’entregarà a la propera reunió.

10. Data propera reunió
Finalitza la reunió a les 22.00 h. i es convoca la següent per al dia 26 de maig de 2009 a
les 20.30 h. a la seu col·legial a Barcelona.

Coordinador
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