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Comissió de Fisioteràpia en GERIATRIA 

Núm. d’acta: 02/10 Hora d’inici: 20.30 h Data: 13/0 2/10 

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

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. Petit traspàs d’informació de la reunió de coordinadors.  
2. Tiquets i certificats de participació.  
3. Articles Temps de Viure. 
4. Posada en contacte amb la Laura Coll, de l’Institut de l’Envelliment. 
5. Participació amb xerrades als casals de Caixa Catalunya. 
6. Currículum dels membres de la Comissió.  
7. Modificar enquesta de l’estat de la qüestió. 
8. Possible conferència. 
9. Calendari de la Comissió. 
10. Valoració de Fisioteràpia en geriatria. 
11. FATEC. 
12. Següent reunió de la Comissió. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anter ior 
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: Nuria Torrents, Juan Torras.  
 
Aquesta reunió ha tingut un caire especial perquè han pogut assistir-hi col·legiats no 
presencials. Agraïm la participació.   

 
2.  Tiquets i certificats de participació 
No s’entreguen cap.   

 
3. Articles Temps de Viure 
La periostitis tibial. Juan Torras.  

 
4 . Posada en contacte amb la Laura Coll, de l’Inst itut de l’Envelliment 
Carme Maciá, amb el seu Manual de subjeccions, es posarà en contacte amb la Laura Coll 
per intercanviar idees sobre el manual.  

 
5. Participació amb xerrades als casals de Caixa Ca talunya 
Caixa Catalunya ha demanat que realitzem altres cicles de xerrades. Queda pendent 
aclarir les dates.  

 
6. Currículum dels membres la Comissió 
Cal omplir unes fulles de registre específiques com a currículum. La Beni Martínez en farà 
l’entrega.  
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7. 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.  

 
8. Possible conferència 
L’Ana Ferran, de la Comissió de Respiratori, es va posar en contacte amb la Beni Martínez 
per correu electrònic per dir que sí que poden fer la conferència a Barcelona, però han de 
buscar una data. Queda doncs pendent acabar de concretar data per part del Col·legi per 
al dia 15 de maig. 
També ens hem posat en contacte amb GMK per a una altra possible conferència.  

 
9. Calendari de la Comissió 
Creiem convenient penjar el calendari de la Comissió a la pàgina web perquè els  
membres no presencials de la Comissió ho puguin veure. Ja s’han fet les modificacions.  

 
10. Valoració de Fisioteràpia en geriatria 
Aquest tema ha estat el gruix de la reunió. Hem presentat la informació que hem analitzat 
entre els membres de la Comissió. Hem decidit aproximadament quina és la valoració que 
farem servir al FiraGran i la xerrada que exposarem.  

 
11. FATEC 
Aquest any s’han canviat una mica els noms dels tallers i s’ha quedat amb la FATEC que 
els fisioterapeutes podran fer difusió de les activitats als casals.  

 
12. Data propera reunió 
Finalitza la reunió a les 12.30 h i es convoca la següent per al dia 09 de març a les 20:30 
h a la seu col·legial a Barcelona.  

 
 
 
 
 
 
Coordinador 


