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Comissió de Fisioteràpia en GERIATRIA 

Núm. d’acta: 4/10 Hora d’inici: 20.30 h Data: 06/04/10 
 

Assistents: 
Coordinador:  Col. Beni Martínez Col. Núria Torrents  
Membres:  Col. Carme Macià 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. Articles Temps de viure. 
4. Participació amb xerrades als casals de Caixa Catalunya. 
5. Currículum dels membres de la comissió.  
6. Modificar enquesta de l’estat de la qüestió. 
7. Valoració de Fisioteràpia en geriatria. 
8. FATEC. 
9. FiraGran. 
10. DMF. 
11. 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.  
Avui i som tots!!! 

 
2.  Tiquets i certificats de participació. 

No se n’entrega cap.   
 

3. Articles Temps de viure 
La periostitis tibial. Juan Torras.  
Següent article: Restrenyiment. Verónica Gutierrez.  

 
 

4. Participació amb xerrades als casals de Caixa Catalunya 
Caixa Catalunya ha demanat que realitzem nous cicles de xerrades. Ja han donat dates. 
- Higiene postural a la llar al Club de Manresa, per al dia 14 de juny a les 17.30 h  si 
no hi ha imprevistos, hi anirà la Carme Macià.  
Respira Fondo i relaxa’t al Club de Vic, per al divendres 16 d’abril a les 17.30 h. Hi 
anirà la Verónica Gutierrez. 

 
5. Currículum dels membres la comissió 

Recordo als membres de la comissió que encara falten currículums.  
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6. Modificar enquesta de l’estat de la qüestió 
Ens hem repartit els ítems a modificar. A la propera reunió unifiquem.  

 
7. Valoració de Fisioteràpia en geriatria 

La Núria no ha trobat la definició de ‘tetraparesia del paciente crítico’. Li cal preguntar al 
Dr. Árevalo la seva feina.  

 
8. FATEC 

Ja es va entregar el resum de les activitats per poder fer difusió als casals.  
 

9. FiraGran  
A més de la valoració perquè els col·legiats voluntaris la passin, preparem dos tipus de 
xerrades: una de divulgació per a gent gran que es va fer l’any passat. Dues més  
enfocades a professionals (cuidadors) del sector, atès que l’any passat vam tenir molta 
afluència d’aquests últims. Utilitzarem el material que ja teníem pensat sobre 
transferències i sobre marxa acompanyada. Cal acabar de fer la recollida d’aquest 
material. La valoració només cal que s’ajuntin tots els paràmetres.  

 
10. DMF 

Hem pensat fer en directe la valoració que estem preparant per al FiraGran.  
 

11. Data propera reunió 
Finalitza la reunió a les 21.50 h i es convoca la següent per al dia 27 d’ abril a les 20:30 
h a la seu col·legial a Barcelona.  

 
 
 
 
 
 
Coordinador 


