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Comissió de Fisioteràpia en GERIATRIA 

Núm. d’acta: 7/10 Hora d’inici: 20.30 h Data: 06/07/10 
 

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. Modificar enquesta de l’estat de la qüestió. 
6. Valoració de Fisioteràpia en geriatria. 
7. Cicle de xerrades. 
8. DMF. 
9. Participació d’un fisioterapeuta en un documental. 
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 Núria Torrents, Anna Barrios per no poder assistir 
a la reunió.  

 
   2.  Tiquets i certificats de participació 
No deixem més tiquets.  

 
   3. Articles ‘Temps de viure’ 
Següent article: agost  10 (entregat el 10 de juliol): Vertigen II Carme Macià. 
Següent article: setembre 10 (entregat al 10 d’agost): Marxa. Núria Torrents. 

 
4. Participació amb xerrades als casals de Caixa Catalunya 
El 14 de juny a les 17.30 al Club de Manresa de Caixa Catalunya. La Carme Maciá va 
realitzar la xerrada: Higiene postural a la llar. Van participar-hi unes 40 persones i la 
valoració va ser positiva.  

 
5. Modificar enquesta de l’estat de la qüestió 

Han faltat modificacions. Per al setembre, ho modifiquem.  
 

6. Valoració de Fisioteràpia en geriatria 
Hem recollit els criteris de valoració de vàries persones de la comissió. La Beni unificarà 
tots els criteris i els passarà a la resta dels companys.  
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7. Cicle de xerrades 
GMK: es va anular la xerrada amb data al maig del 2010 per problemes mèdics de la 
persona encarregada  i s’ ajornarà fins que torni d’alta mèdica.  
 

    La xerrada que farà la Comissió de Respiratori. Cal donar data final per part de la 
Comissió de Respiratori i la responsable de formació.   

 
8. DMF 
Hem pensat fer en directe la valoració que estem preparant per al FiraGran i  a més 
unes fulles d’exercicis per poder fer a casa. Cal unir la informació en brut i passar-la per 
correu electrònic a la resta de la comissió per donar el vistiplau. 

 
9. Participació d’un fisioterapeuta en un documental 
Al mes de juny se’ns va encarregar que busquéssim un fisioterapeuta que pogués 
ensenyar en un cas pràctic què és el que fem els fisioterapeutes amb una persona en 
estat vegetatiu. Es tracta de transmetre la importància del contacte físic i els moviments  
significatius envers aquestes persones.  
 
Van sortir diverses opcions però finalment la Beni Martínez, que es va encarregar 
d’aquesta tasca, va optar per demanar al fisioterapeuta Jordi Pujol la seva col·laboració.  
Ell va acceptar i al juliol es posarà en contacte amb els responsables del documental i 
ens informarà de tot.  

 
    10. Data propera reunió 

Finalitza la reunió a les 22.00 h i queda pendent donar hora per a la propera reunió quan 
sapiguem exactament el dia que es posarà l’envelat per al DMF (reunió de 
coordinadors).   

 
 
 
 
 
 
Coordinador 


