RE 5.5/01-01
ACTA DE REUNIÓ

02/12/08

Versió 0

Pàgina 1 de 1

Comissió de Fisioteràpia en GERIATRIA

Núm. d’acta:
Assistents:
Coordinador:
Membres:

Hora d’inici: 20.30 h

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

Data: 20/10/09

Col. José Landete
Col. Núria Torrents
Col. Verònica Gutierrez

Col. Joan Torras
Col.Anna Barrios

Convidat/s
Ordre del dia
1. Lectura de l’acta anterior.
2. Tiquets i certificats de participació.
3. Nou membre per a la comissió presencial.
4. Articles ‘Temps de viure’.
5. Agrupació Mútua demana col·laboració en una Jornada a Lleida.
6. Participació de Carme Maciá a Obra Social de Caixa Catalunya.
7. Participació de Carme Maciá a la taula rodona a la Jornada de Residències de gent
gran.
8. Recuperació del vídeo de Nuria Torrents a Pere Virgili.
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.
2. Tiquets i certificats de participació
No n’entreguem cap.
3. Nou membre per a la comissió presencial
José Landete asisteix a la reunió. Benvingut!!
4. Articles ‘Temps de viure’
El proper article l’ha fet en Joan Torras amb el tema “cames inflades”. Tenim cobert fins el
mes de desembre.
5. 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 seráàde 20 minuts dins d’una taula rodona.
Finalment hi assitirá com a ponent la incansable Silvia Quiñonero.
6. Participació de Carme Maciá a Obra Social de Caixa Catalunya
La Carme Maciá va parlar, juntament amb un representat del Col·legi, amb l’Obra Social
de Caixa Catalunya per donar a conèixer la capacitat dels fisioterapeutes per realitzar
tallers i xerrades divulgatives de Fisioteràpia i ¡ prevenció de salut.
Com a primera trobada i amb la intenció de realitzar algun tipus de conveni de
col·laboració, la Carme va realitzar la xerrada “Higiene de la son” a les persones dels
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casals de la Caixa Catalunya. Els assistents van fer força preguntes i estaven molt
interessats a rebre altres xerrades i tallers.
7.Participació de la Carme Maciá a la taula rodona a la Jornada de Residències de
gent gran
La Carme Maciá participarà a la Jornada en una taula rodona amb el tractament de les
UPP per part del fisioterapeuta, més concretament amb la teràpia làser, a més de les
mesures de prevenció.
8.Recuperació del vídeo de Nuria Torrents a Pere Virgili
Falta realitzar la petita carta des del Col·legi per enviar a Televisió del Llobregat per
poder utilitzar el vídeo en alguna de les activitats que realitzem com a Comissió.
9.Revisió d’objectius
Fem recordatori de que aquest any ens dedicarem sobretot a l’estudi de la valoració
geriàtrica en Fisioteràpia.
10. Data propera reunió
Finalitza la reunió a les 22:00 h i es convoca la següent per al dia dimarts 17 de
novembre a les 20.30 a la seu col·legial a Barcelona.

Coordinador
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