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Comissió de Fisioteràpia en GERIATRIA 

Núm. d’acta: 08/09 Hora d’inici: 20.30 h Data: 15/09/09 
 

Assistents: 
Coordinador:  Col. Beni Martínez   
Membres:  Col. Carme Macià Col. Núria Torrents  Col. Joan Torras 
  Col. Montserrat Mas Col. Verònica Gutiérrez  Col. Ana 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. Avaluació del Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009. 
6. Nou membre per  a la comissió presencial. 
7. Web todoalzheimer.com 
8. Col·laboració amb Laura Xargay del Fòrum Intercol·legial de Girona.  
9. Revisió d’objectius. 
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.  
S’excusen per no poder assistir a la reunió: Ana Barrios, Verónica Gutiérrez, Núria 
Torrents.  

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

 
   3. Articles Temps de viure 
El proper article el fa el Joan Torras amb el tema “Cames inflades”. El passarà per correu 
electrònic abans del dia 10 d’octubre.   

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

La Jornada es diu: “Jornada d’activitat física i envelliment. L’activitat física com a 
potenciador de salut”. La nostra participació serà de 20 minuts dins una taula rodona.  
La Secció de Lleida està pendent que li passem el material i la data exacte per confirmar 
si hi podran participar.  

 
5. Avaluació del Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009 

La Carme Macià ens comunica que la participació va ser d’unes 15 persones 
aproximadament tant a la xerrada com al taller. 

 
6. Nou membre per a la comissió presencial  
José Landete ens respon que sí que vol passar a ser membre presencial de la Comissió, 
tot i que a aquesta reunió no hi ha pogut assistir.    
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7. Proposta de treball amb la web todoalzheimer.com 
Ja s’ha enviat la fitxa a la web de todoalzheimer i s’ha publicat.  

 
8. Col·laboració amb Laura Xargay del Fòrum Intercol·legial de Girona 
La Laura Xargay ens demana ajuda perquè a Girona s’està preparant una xerrada sobre 
maltractaments en gent gran. Enviem algun material i la Carme Macià, que estava 
treballant en el manual sobre subjeccions, li donarà una ullada a la informació que ja hi ha i 
veurà si pot afegir-hi alguna cosa més.  

 
9. Revisió d’objectius 
Fem recordatori que aquest any ens dedicarem sobretot a l’estudi de la valoració geriàtrica 
en Fisioteràpia.  

 
10. Data propera reunió 
Finalitza la reunió a les 21.30 h i es convoca la següent per al dia dissabte 24  d’octubre 
del 2009 a les 11.00 h a la seu col·legial, a Barcelona.  

 
Aquest canvi d’horari de la reunió es deu a què diversos col·legiats van demanar que es 
realitzés una reunió en un horari més assequible per tal que els col·legiats que no 
resideixen ni treballen a Barcelona poguessin assistir a una reunió oberta al col·legiat. 

 
En el transcurs d’aquesta setmana caldrà confirmació per part dels membres de la 
Comissió que no han assistit a aquesta reunió, per poder donar aquesta data perquè el 
Col·legi pugui informar mitjançant la llista de distribució de geriatria.   

 
 
 
Coordinador 


