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Comissió de Fisioteràpia en GERIATRIA 

Núm. d’acta: 6/10 Hora d’inici: 20.30 h Data: 01/06/10 
 

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. Assistència a la Jornada “Atenció a la dependència: assoliments, reptes i estratègies 

vers el 2015”.   
5. Participació amb xerrades als casals de Caixa Catalunya. 
6. Modificar enquesta de l’estat de la qüestió. 
7. Valoració de Fisioteràpia en geriatria. 
8. FiraGran. 
9. DMF. 
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 correu electrònic o SMS: Juan Torras, Núria Torrents, Verónica Gutiérrez i 
Anna Barrios per no poder assistir a la reunió.  

 
2.  Tiquets i certificats de participació 
Se n’entreguen 2:  
Beni Martínez: Cronòmetres Decahtlon i factura Curs Guttmann 

 
3. Articles Temps de Viure 
Següent article: Juliol 10 (entregar el 10 de juny): Vertigen. Carme Macià. 
Següent article: Agost 10 (entregar el 10 de juny): Vertigen II Carme Macià. 

 
4. Assistència a la Jornada “Atenció a la dependència: assoliments, reptes i 
estratègies vers el 2015”  
La Carme Macià va assistir a la Jornada. Explica que va estar plena de dades 
estadístiques, unes més interessants que d’altres, i d’explicacions de la conselleria de 
quins projecte s’han dut a terme i amb quins resultats. Properament adjuntarem les dades 
més significatives.  

 
5. 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: el dia 14 de juny a les 17.30 h. Si no 
hi ha imprevistos hi anirà la Carme Macià.  
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6. Modificar enquesta de l’estat de la qüestió 
Han faltat modificacions. A la propera reunió unifiquem.  

 
7. Valoració de Fisioteràpia en geriatria 
Per a la propera reunió per manca d’assistència.  

 
8. FiraGran  
Valoració: va assistir poca gent a les xerrades, però a la gent que va hi assistir els va 
agradar. També es van fer participacions en diversos mitjans de comunicació parlant de la 
Fisioteràpia en geriatria, que era l’àmbit de la fira.  

 
9. DMF 
Hem pensat fer en directe la valoració preparada per al FiraGran i, a més, uns fulls 
d’exercicis per poder fer a casa. Cal unificar idees en la propera reunió. 

 
10. Data propera reunió 
Finalitza la reunió a les 22.00 h i es convoca la següent per al dia 06 de juliol a les  20:30 
h a la seu col·legial a Barcelona.   

 
 
 
 
 
 
Coordinador 


