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Comissió de Fisioteràpia en GERIATRIA 

Núm. d’acta: 07/09 Hora d’inici: 20.30 h Data: 17/07/09 
 

Assistents: 
Coordinador:  Col. Beni Martínez   
Membres:  Col. Carme Macià Col. Núria Torrents  Col. Joan Torras 
  Col. Montserrat Mas Col. Verònica Gutierrez  Col.Anna Barrios
Convidat/s     

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Tiquets i certificats de participació.  
3. Articles ‘Temps de Viure’. 
4. Agrupació Mútua demana col·laboració en una Jornada a Lleida. 
5. Preparació del Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009. 
6. Membre per a la comissió presencial. 
7. Proposta de treball amb la web todoalzheimer.com 
8. 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.  
S’excusen per no poder assistir a la reunió: Montse Mas, Ana Barrios, Verónica Gutierrez. 

 
   2.  Tiquets i certificats de participació 
No n’entreguem cap.  

 
   3. Articles ‘Temps de Viure’ 
La Núria Torrents entrega dos articles per a ‘Temps de Viure’ per als següents mesos. 
Tracten de l’artrosi. El proper article el farà en Joan Torras, el tema serà: cames inflades.  

 
4. Agrupació Mútua demana col·laboració en una Jornada a Lleida  

La Jornada es diu: Jornada activitat física i envelliment “l’activitat física com a potenciador 
de salut”. La nostra participació serà de 20 minuts dins d’una taula rodona.  
La nostra idea es demanar col·laboració a la Secció de Lleida.  

 
5. Preparació del Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009 
L’hora de les activitats que realitzarà la Comissió de Geriatria són del dia 5 de setembre:  
12.00 Xerrada 
12.30 Taller equilibri 
Les activitats les realitzarà la Carme Macià.  
Per poder aportar el vídeo de la Núria Torrents que va fer televisió cal que el 
Col·legi expliqui on es difondrà i amb quin objectiu.   

 
6. Membre per a la comissió presencial  

Ens posarem en contacte amb els actuals col·laboradors de la Comissió per veure si 
poden passar a formar part de la comissió presencial (David Pago i José Landete).  
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7.Proposta de treball amb la web todoalzheimer.com 
Cal resposta sobre correcció per part del Col·legi.  

 
 

8. Data propera reunió 
Finalitza la reunió a les 22.00 h i es convoca la següent per al dia 15 de setembre del 
2009 a les 20.30 h a la seu col·legial a Barcelona.  

 
 
 
Coordinador 


