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Comissió de Fisioteràpia en GERIATRIA 

Núm. d’acta: V Hora d’inici: 20.30 h Data: 14/06/11 

 
Assistents: 
Coordinador:  Col. Beni Martínez  Col. Verònica Gutiérrez  
Membres:  Col. Carme Macià  Col. Joan Torras  
  Col. Núria Torrents  Col. Anna Barrios  
    Col. David Parro  
Convidat/s  Marc Lari   

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior.   
2. Tiquets i certificats de participació.  
3. Presentació d’en Marc Lari com a coordinador de comissions.  
4. Presentació i aprovació per part de la Comissió, de la Núria Torrents i la Carme Macià com a 

noves coordinadores.  
5. Articles Temps de viure. 
6. Modificar enquesta de l’estat de la qüestió. 
7. Valoració de Fisioteràpia en geriatria. 
8. Xerrades casals de Catalunya Caixa. 
9. DMF 2011. 

10. Jornada de Geriatria per al mes de maig al CFC. 
11. Cursos contraprestació de la Núria i la Vero.  
12. Revisió d’objectius de la Comissió per a l’any vinent. 
13. Jornada de Treball 2011. 
14. Curs Comissió de Respiratori. 
15. Propera reunió de la Sílvia Quiñonero amb Comissió. 
16. Traspàs reunió coordinadors de comissions. 
17. 6es Jornades interdisciplinàries catalanes de residències de gent gran. 
18. Buscar dos membres més per formar part de la comissió presencial. 
19. 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 assistir a la reunió: Verónica Gutiérrez.  

 
2.  Tiquets i certificats de participació 
Pendent d’entregar el tiquet de pàrquing i tren de la Núria Torrents. L’havia d’haver lliurat el 
30/05/2011. No ho vaig fer per error (Beni). 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
Entregar tiquets al Javier Crespo Beni Mtz. 05/07/2011 

 
3. Presentació d’en Marc Lari com a coordinador de comissions  
En Marc Lari es presenta als membres de la Comissió i ens explica que serà l’enllaç entre la 
Comissió i la Junta del Col·legi. També ens informa que, com a persona de contacte del 
Departament Professional, tenim a en Javier Crespo. Benvingut al càrrec, Marc!! Javier, seguirem 
donant-te més i més feina.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
Enviar actes de la Comissió a en Marc Lari a Beni (les properes 15/062011 
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més de a en Javier Crespo, com ja es venia fent. Carme Macià o Núria 
Torrents). 

 
4. Presentació i aprovació, per part de la comissió, de la Núria Torrents i la Carme Macià 
com a noves coordinadores 
La Carme i la Núria progressivament aniran realitzant les tasques de coordinació de la Comissió. 
Diuen no tenir-les totes però la resta de la Comissió i jo sabem que ho faran molt bé. Benvingudes i 
ànims! 
Tasques a realitzar:  Quedar el mes de juliol per traspàs d’informació.  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
Traspàs d’informació Beni Juliol 2011 

 
5. Articles Temps de viure 
Següent article: El genoll. David Parro. Finalment enviem la correcció que va realitzar el David.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
Enviar a la resta de la Comissió, Temps de viure, 
Sílvia Quiñonero. 

Beni 14/062011 

 
6. Modificar l’enquesta de l’estat de la qüestió 
Segueix quedant l’última revisió per tornar a enviar.  
Tasques a realitzar:  Revisió 
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
Enviar a la Beni el material que falta per incloure Ana Barrios Juny 2011 

 
7. Valoració de Fisioteràpia en geriatria 
Primera part tancada. Queda pendent fer l’escrit de presentació i enviar-lo a l’encarregat de 
comissions del Departament Professional.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
Escrit de presentació Núria Torrents 05/07/2011 

 
8. Catalunya Caixa  
El Col·legi ens ha informat que de moment tot esta funcionant correctament i han felicitat a la 
comissió.  
Moltes gràcies!!! 

 
9. DMF 2011 
Incontinència funcional i dispositius absorbents. Queda pendent preguntar a Tena Lady si poden 
donar permís per passar el vídeo i poden donar material absorbent.   
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
- Acabar PPT 
- Trucar Tena Lady 

Veronica 
Beni 

27/06/2011 
27/06/2011 

 
10. Jornada de Geriatria per al mes de maig al CFC 
La Comissió la valora de forma positiva i de cara a l’any que ve es pensa repetir-la.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
Organització de la Jornada Beni/ Comissió 2011 
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11. Cursos contraprestació de la Núria i la Vero 
Núria s’ha apuntat al Curs de dolor crònic que es realitza al CFC.  
Vero: cal acabar de decidir curs.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
Decidir curs Vero 05/07/2011 

 
12. Revisió d’objectius de la Comissió per a l’any vinent 
 Com cada any per aquestes dates es fa la revisió d’objectius de la Comissió.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
- Enviar PPT objectius de l’any anterior 
- Revisar i proposar objectius 

Beni 
Cada membre ha de 
donar la seva opinió. 

17/06/2011 
05/07/2011 

 
13. Jornada de Treball 2011 
Pensem posar data per al desembre o gener. Pendent de demanar data al CFC després de revisió 
d’objectius al juliol.   
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
Decidir curs Vero 05.07.11 

 
14. Curs Comissió de Respiratori 
L’Imma Castillo es posarà en contacte amb la Núria i la Carme per revisar continguts i posar data 
juntament amb el CFC per realitzar un curs de Fisioteràpia respiratòria en geriatria. Les dates han 
de ser per al 2n semestre del 2011.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
- Revisar continguts 
 
- Posar data  

Carme/ Núria 
 
Beni / Imma amb Dpt. 
Professional.  

Fins primera 15 de 
juliol 
Juliol 2011 

 
15. Propera reunió de la Sílvia Quiñonero amb la Comissió 
La Sílvia es posarà en contacte amb la Comissió per organitzar algunes tasques, es comunica a la 
Comissió.   
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
   

 
16. Traspàs reunió coordinadors de comissions 
La Núria i la Carme fan el traspàs d’informació de la reunió de coordinadors. Com a tema a 
destacar està el tema de realitzar els consentiments informats.   
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
Decidir quines actuacions creiem que necessiten 
consentiment informat. 

Cada membre ha de fer 
una llista. 

05/07/2011 
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17. 6es Jornades interdisciplinàries catalanes de residències de gent gran 
La Beni Martínez passa, juntament amb Gabi Liesa, a formar part del comitè organitzador de les 
jornades. Al comitè s’ha decidit que la taula que modera el CFC sigui sobre el maneig de l’ictus. 
S’ha proposat de participar-hi com a ponent a l’Eva Cirera i a alguns membres del equip on treballa, 
però està pendent de confirmar. El David Parro proposa un psicòleg del seu equip per formar part 
de la taula. La Carme Macià proposa un logopeda del centre ISEP. De moment, però, esperem la 
resposta de l’Eva Cirera.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
- Enviar punts concrets de la proposta a la resta 
de la Comissió.  
- Continuar en contacte amb l’Eva Cirera 

Beni 
 
Beni 

17/06/2011 
 
Juny 2011 

 
18. Buscar dos membres més per a formar part de la comissió presencial 
Mitjançant correu electrònic a la llista de distribució de geriatria per part del Departament 
Professional, es demanarà a dos col·legiats passar a formar part de la comissió presencial.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
Escriure document per fer correu electrònic i 
enviar a resta Comissió i Javier Crespo 

Beni Juny 2011 

 
19. Data propera reunió 
Finalitza la reunió a les 22.00 h i es posa data per al dia 5 de juliol del 2011 a les 20.30 h a la seu 
col·legial.  

 
 

Coordinador 
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