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Comissió de Fisioteràpia en GERIATRIA 

Núm. d’acta: 01/10  Hora d’inici: 20.30 h Data: 12/01/10 
 

Assistents: 
Coordinador:  Col. Beni Martínez Col. José Landete  
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. Jornada intercomissions 
5. Participació de la Carme Macià a la taula rodona de la Jornada de Residències de 

Gent Gran. 
6. Posada en contacte amb la Laura Coll de l’Institut de l’Envelliment. 
7. Possible conferència. 
8. Modificar enquesta de l’estat de la qüestió. 
9. Calendari de la Comissió. 
10. Participació amb xerrades als casals de Caixa Catalunya. 
11. Currículums de la Comissió.  
12. 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: Juan Torras. La Montserrat Mas deixa la 
Comissió per motius personals, de manera que resta lliure una plaça.  

 
   2. Tiquets i certificats de participació 

La Núria Torrents entrega tiquets de  pàrking. 
La Beni Martínez entrega tiquets de fotocòpies.  

 
   3. Articles Temps de viure 

El proper article serà sobre participació dels fisioterapeutes al programa +PlusVida. 
Beni Martínez. 

 
4. Jornada intercomissions 
Decidim proposar a la Comissió de Parkinson realitzar amb ells el cas clínic. El José 
Landete serà l’encarregat de comunicar-s’hi i veure si hi estan d’acord. La Comissió de 
Parkinson diu que prefereix fer la jornada amb una altra comissió. Decidim doncs posar-
nos en contacte amb la comissió d’OBUGI.  

 
5. Participació de la Carme Macià a la taula rodona a la Jornada de Residències de 
gent gran 

La Carme Macià va participar a la Jornada a una taula rodona sobre el tractament de les 
UPP per part del fisioterapeuta, més concretament amb la teràpia làser a més de les 
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mesures de prevenció. La taula rodona es va desenvolupar adequadament sense 
incidències. La Núria Torrents va anar a les Jornades i fa una valoració positiva sobre 
totes les taules. Quedem d’acord que recollirà la informació penjada a la web de la 
jornada que es va passar durant l’acte. 

  
6. Recuperació del vídeo de la Núria Torrents a Pere Virgili 
Ja s’ha fet la carta restem a l’espera de resposta.  

 
7. Posada en contacte amb la Laura Coll de l’Institut de l’Envelliment 

La Carme Macià, amb el seu Manual de subjeccions, es posarà en contacte amb la 
Laura Coll per intercanviar idees sobre el manual.  

 
8. Possible conferència 

L’Anna Ferran, de la Comissió de respiratori, es va posar en contacte amb la Beni 
Martínez per correu electrònic per dir que si poden fer la conferència a Barcelona, però 
han de buscar una data. Queda doncs pendent d’acabar de concretar data.   

 
9. Modificar enquesta de l’estat de la qüestió 

Quedem en realitzar nosaltres mateixos l’enquesta per revisar els errors que trobem i 
reorganitzar-la a la propera reunió.  

 
10. Calendari de la Comissió 
Creiem convenient penjar el calendari de la Comissió al web perquè els membres no 
presencials de la Comissió el puguin veure. Cal fer petites modificacions que passarem 
al responsable de comissions en breu. 

 
   11. Participació amb xerrades als casals de Caixa Catalunya 

Carme Macià realitzarà dues xerrades:  Una el 21 de gener a les 18 h al Club 
Montbau, c/Àngel Marqués 14-18, 934280577, Sr. Giovanni Mazzoleni, i l'altre el 10 de 
febrer al Club Caixa Catalunya de Gavà, c/Àngela Roca 2, a les 18 h,936620963 Sra. 
Carme Pascual. 
Les xerrades són sobre la son i la relaxació.   

 
  12. Data propera reunió 

Finalitza la reunió a les 22:00 h i es convoca la següent per al dissabte 13 de febrer a 
les 11:00 h a la seu col·legial a Barcelona. Aquesta reunió està programada perquè hi 
assisteixin els col·legiats que així ho vulguin (s’ha de publicitar). 

 
 
 
 
 
 
Coordinador 


