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Comissió de Fisioteràpia en GERIATRIA 

Núm. d’acta: 5/10 Hora d’inici: 20.30 h Data: 27/04/10 
 

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.  
S’excusen per correu electrònic o SMS per no poder assistir a la reunió, la Carme Maciá 
i el Juan Torras.  

 
   2. Tiquets i certificats de participació 

N’entreguem 3:  
Nuria Torrents:  Pàrquing per poder assistir a la reunió 6.18 €. 
Veronica Gutiérrez: 20 € per benzina per dur a terme la xerrada per a Caixa Catalunya. 
Beni Martínez: 23.81€ per escuma per a la FiraGran.  

 
   3. Articles Temps de viure 

Restrenyiment. Veronica Gutierrez: ja l’ha enviat per correu a la Beni Martínez. 
Següent article: Juliol 10 (entregat el 10 de juny): Vertigen. Carme Macià. 

 
4. Participació amb xerrades als casals de Caixa Catalunya 
Caixa Catalunya ha demanat que realitzem altres cicles de xerrades. Ja han donat 
dates. - Higiene postural a la llar per 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 Fons i relaxa’t per al Club de Vic, per al divendres 16 d’abril a les 17.30 h. 
Verónica Gutierrez. 
 
La valoració d’aquesta activitat ha estat  positiva per part de la Verónica, però si que va 
trobar problemes tècnics (el canó del casal no detectava el PC) que finalment es van 
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poder solucionar amb ajuda del personal del casal. Per a la propera vegada caldrà 
pensar si es millor dur el material del Col·legi.   

 
5. Currículum dels membres la comissió 
Recordo als membres de la comissió que encara falten currículums.  

 
6. Modificar l’enquesta de l’estat de la qüestió 
Han faltat modificacions. A la propera reunió unifiquem.  

 
7. Valoració de Fisioteràpia en geriatria 
La Nuria i l’Anna van preguntar al Dr. Árevalo sobre la” tetraperesia del paciente crítico” i 
els va explicar que efectivament, tal com sospitàvem, no existeix el terme si no que es 
tracta de la síndrome d’immobilitat extrema. Quedem que a la propera reunió explicarem 
a cadascú com fer la valoració en geriatria.  

 
8. FATEC 
Ja es va entregar el resum de les activitats per poder fer difusió entre els casals. El 
Diego ens informa que de moment hi ha 23 casals apuntats per rebre tallers.  

 
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 
d’enfocades a professionals (cuidadors) del sector, atès que l’any passat en van venir 
molts.  
Utilitzarem material que ja teníem pensat sobre transferències i sobre marxa 
acompanyada. Ja s’ha fet la recollida d’aquest material i cal només unificar algunes 
coses, esborrar algunes cares de fotografia, posar el logotip del CFC i enviar a Col·legi i  
resta de membres de la comissió. 
Sobre la valoració a passar, hem de fer unes petites modificacions a petició de les 
voluntàries que avui han vingut a familiaritzar-s’hi. 
Les ponents seran l’Ana Barrios i la Montse Mas. La Beni Martínez hi anirà 
d’acompanyant.  

 
10. DMF 
Hem pensat fer en directe la valoració que estem preparant per FiraGran i, a més, uns 
fulls d’exercicis per poder fer a casa.  

11. Manual de canvis posturals 
En Diego em pregunta per aquest tema i quedem que preguntarà què és el que s’ha de 
fer amb ell ja que en principi s’havia de penjar a la pàgina web, però això s’ha endarrerit. 
Confirmo quin es el CD amb la informació complerta. 

 
12. Data propera reunió 
Finalitza la reunió a les 22.00 h i es convoca la següent per al dia 1 de juny a les 20:30 
h a la seu col·legial, a Barcelona.   

 
Coordinador 


