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Comissió de Fisioteràpia en GERIATRIA 

Núm. d’acta: III Hora d’inici: 20.30 h Data: 05/04/11 
 

Assistents: 
Coordinador:  Col. Beni Martínez  Col. Núria Torrents  
Membres:    Col. Verònica Gutierrez  
    Col. Joan Torras  
    Col. Anna Barrios  
Convidat/s   Col. David Parro  

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior.   
2. Tiquets i certificats de participació.  
3. Articles Temps de viure. 
4. Modificar enquesta de l’estat de la qüestió. 
5. Valoració de Fisioteràpia en geriatria. 
6. Xerrades casals de Catalunya Caixa.  
7. DMF 2011. 
8. Jornada de Geriatria per l mes de maig al CFC. 
9. 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 no poder acudir a la reunió, la Verónica  i el Juan Torras.  

 
2.  Tiquets i certificats de participació 
Pendent entregar tiquets de pàrquing de la Núria Torrents. Pendents del pagament diversos tiquets 
d’autopista, quilometratge i dietes de les xerrades de Catalunya Caixa. 

 
3. Articles Temps de viure 
Següent article: Ana Barrios. El disc intervertebral.  
Següent article: Carme Macià: Vertigen 

 
4. Modificar enquesta de l’estat de la qüestió 

Queda l’última revisió per tornar a enviar.  
 

5. Valoració de Fisioteràpia en geriatria 
A la propera reunió es tancarà definitivament.    

 
6. Catalunya Caixa  

 
- 21.03.11 a les 17.30 h. Respira a fons i relaxa’t. Santa Coloma de Gramenet. Av. Banús 

Baixa, 110 . Tel.: 93 3868246 i el professional es diu Núria Sanahuja. 
Va anar-hi el David Parro. El David realitza algunes modificacions al PPT i alguna correcció. 
Proposa traduir també al castellà atès que segons la zona geogràfica és millor per a les 
persones que hi assisteixen.    
 

- 24/03/2011 a les 17.00 h: Esplugues del Llobregat. Respira a fons i relaxa’t. Esplugues del 
Llobregat, c/ Mestre Joan Corrales, 59-61. Tel.: 93 371 55 81, professional Èlia Torrado. Va 
anar-hi la Verónica Gutiérrez i va anar bé.  
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Les xerrades que queden pendents a data d’aquesta reunió:  

 
- 27/04/2011 a les 18.00 h Automassatge: reconeixement del propi cos. Sabadell. Hi anirà la 

Beni Martínez.  
 

- 09/05/2011 a les 17.00 h a Terrassa Automassatge: reconeixement del propi cos. Núria 
Torrents.  
 

- 12/05/2011 a les 17.00 h. Esplugues del Llobregat. Higiene de la son. C/ Mestre Joan 
Corrales, 59-61. Tel.: 93 371 55 81, professional Èlia Torrado. NO TENEN CANÓ. FALTA 
DEFINIR QUI HI ANIRÀ. 

 
A més, el Gabi Liesa ens va informar sobre l’oportunitat de què els col·legiats d’arreu de Catalunya 
puguin participar realitzant xerrades als 43 casals de Catalunya Caixa. Per aquesta raó, els 
membres de la Comissió van explicar la xerrada escollida i les formalitats del conveni als col·legiats 
de cada província. Els encarregats de fer-ho van ser:  
 
- Barcelona: 22 de març Juan Torras i Beni Martínez: sense incidències. Els col·legiats demanen la 
traducció dels PPT al castellà segons la zona geogràfica. La farà la Beni Martínez.  

- Tarragona: 19 de març Juan Torras. En Juan va patir algunes incidències tècniques.  

- Lleida: 19 de març, Beni Martínez. Sense incidències.  

- Girona: 19 de març, Verónica Gutiérrez. Sense incidències.  
 

    7. DMF 2011 
 De moment encara queda pendent la resposta per part de la Comissió d’Obugi. 

 
   8. Jornada de Geriatria per al mes de maig al CFC 
Finalment es presentarà un vídeo sobre subjeccions per part de la Núria Torrents i l’Ana Barrios.  
La Beni Martínez presentarà un vídeo sobre reentrenament a l’esforç.   

 
    9. Data propera reunió 

Finalitza la reunió a les 22.00 h i es posa data per al dia 3 de maig de 2011 a les 20.30 h a la seu 
col·legial.  

 
 
Coordinador 
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