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Comissió de Fisioteràpia en GERIATRIA 

Núm. d’acta: VII Hora d’inici: 20.30 h Data: 05/09/11 

 
Assistents: 
Coordinadores:  Col. Carme Macià Membres:  Col. Anna Barrios 
  Col. Núria Torrents   Col. Joan Torras 
    Col. David Parro 
Convidats  Col. Beni Martínez   Col. Verònica Gutiérrez 
  Col. Ingrid Silvestre   

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior.   
2. Incorporació d'un futur nou membre: presentacions.  
3. Informar publicació al web del Manual de Canvis Posturals 
4. Exposició Memòria coincidint amb Valoració de Fisioteràpia en geriatria. 
5. Formació en geriatria: seminaris tècnics. 
6. Formació en geriatria: cursos. 
7. Formació en geriatria: Jornada Residència . 
8. Formació en geriatria: Jornada en geriatria. 
9. DMF 2011. 
10. Valoracions obligatòries al sociosanitari. 
11. Consentiments informats. 
12. Demanda de col·laboració a tots els membres per a assistència als actes organitzats per la 

Comissió. 
13. Articles Temps de viure. 
14. 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'excusa per 
no poder assistir a la reunió la Verònica Gutiérrez.  

 
2. Incorporació d'un probable nou membre: presentacions 
Per primera vegada assisteix a la reunió l’Íngrid Silvestre, candidata a membre de la Comissió. Es 
fan les respectives presentacions de tos els membres.   
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
   

 
3. Informar de la publicació al web del Manual de Canvis posturals 
Finalment passarà a ser realitat la publicació del Manual de Canvis Posturals al web del Col·legi.   
Tasques a realitzar:  

 
4. Exposició de la Memòria coincidint amb valoració de Fisioteràpia en geriatria 
L'exposició de la Memòria de la Comissió es farà coincidir amb la de la valoració de Fisioteràpia 
en geriatria. Aquesta ja està pràcticament acabada, es farà l'última revisió amb les últimes 
aportacions que han fet alguns membres; l’Íngrid diu que ella té una escala de valoració global de 
Fisioteràpia en relació a l'aplicació de teràpies complementàries. 
Tasques a realitzar: Incorporar les últimes aportacions. Enviar l'escala relacionada amb teràpia 
complementària a la comissió d’Acupuntura 
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
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Incorporació de les últimes aportacions i última revisió. 
L’Íngrid enviarà aquesta escala a la Comissió 
d'Acupuntura. 

Núria Torrents 
Ingrid Silvestre 

4/10/2011 

 
5. Formació en geriatria: seminaris tècnics 
Dins la formació en geriatria que el Col·legi es va comprometre a fer, s'inclouen els seminaris 
tècnics, que són reunions especialitzades en un determinat tema  amb una durada de 3-4 hores. 
S'ha pensat en el tema "Teràpia assistida per animals" impartit pel David Moya. Serà gratuït. 
Encara falta parlar amb ell i arribar a acords amb el ponent. 
Tasques a realitzar: parlar amb el David Moya i tancar el tema. 
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
Contactar amb el David Moya Beni Martínez  4/10/2011 

 
6. Formació en geriatria: cursos 
També s' inclouen dins la  formació de geriatria del Col·legi, cursos de 30 h com el de Fisioteràpia 
respiratòria en geriatria que impartirà l’Imma Castillo. Ja s'han fet reunions amb ella i s’ha revisat 
el temari. 
Altres cursos podrien ser: Neurologia, a càrrec del Marc Tarradelles, Núria Torrents (Test) i 
QUVITEC (ajudes tècniques). Encara falta contactar amb ells, arribar a acords i, finalment, tancar 
el tema. 
Tasques a realitzar: Curs respiratori: acordar data del curs; Curs Neuro: acabar d'elaborar la 
idea,  planificar, contactar amb els possibles ponents i arribar a acords. 
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
Curs respiratori: La Núria Torrents contactarà amb 
l’Imma per conèixer possibles dates, després 
contactarà amb Formació del Col·legi. Les dates han 
de ser per al 2n semestre del 2011.  
Curs Neuro: acabar d'elaborar la idea i planificar el 
curs. 

Núria Torrents 
 
 
 
Tots 

4/10/2011 

 
7. Formació en geriatria: Jornada residència  
Serà al març, tema: maneig de l'ictus i se li proposarà a l’Eva Cirera que l’imparteixi, residència 
Collserola, i al Gabriel que faci la presentació.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
Contactar, tancar i lligar. 
Encara falta parlar amb la ponent  i arribar a acords. 

Beni Martínez  

 
8. Formació en geriatria: Jornada en geriatria 
Es debaten possibles temes: Per a la presentació "Objectius de Fisioteràpia en la 3a i 4a edat, 
visió d'un metge geriatra". Manca concretar ponent. 
Temes proposats per a la jornada: Fisioteràpia respiratòria en traqueostomizats (Imma Castillo), 
Patologia de l'espatlla en 3a i 4a edat (Societat Catalano-Balear = Montse Nuevo o bé Enric 
Sirvent), Valoració i tractament síndrome immobilitat en demències (no s'arriba a un acord en 
presentar aquest tema), Parkinson, tractament en estadis de Hoehn i Yahr 4 i 5, (Comissió de 
Parkinson), Contenció, alliberarem gent (Vero, Ceoma, Anna Barrios). Falta parlar amb tots ells. 
Tasques a realitzar: Falta parlar amb tots. 
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
L?Anna contactarà amb Ceoma per conèixer quin 
tipus de xerrada podrien fer. 

Anna Barrios i 
Beni Martínez 

4/10/2011 

 
    9. DMF 2011 
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Tot planificat i a punt, la Beni va a fer la presentació.  
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
 Beni Martínez  

 
10.  Valoracions obligatòries en un sociosanitari 
Quines són les valoracions obligatòries al sociosanitari?, Barthel?, Tinetti?, Pfeifer?etc.    
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca: buscar tests obligatoris  Responsable Data realització 
La Carme Macià buscarà aquesta informació Carme Macià 4/10/2011 

 
11. Consentiments informats 
Es faran dos models de consentiments, un específic per a contencions i un altre general. Han 
d'estar fets per a la propera reunió de coordinadors de comissions. El general es treballarà via 
correu electrònic entre tots els membres, la Carme Macià enviarà l'esbós. El de contencions ja s'ha 
treballat prèviament, l’Anna Barrios aporta un model per al cas de contencions del qual cal 
modificar-ne la redacció.  
Tasques a realitzar: consentiment general, elaborar-lo. Consentiment contenció, modificar la 
redacció d'un paràgraf.  
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
La Beni enviarà el protocol de contenció i els membres 
el rectificaran. 
La Carme enviarà text i idees del general, per ser 
discutit via correu electrònic. 

Beni/ i resta 
dels membres 

 

 
12. Demanda de col·laboració a tots els membres.  
Es demana  col·laboració a tots els membres: assistència als actes organitzats per la Comissió. 
Tasques a realitzar:. 
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 

-  Tots  
 

13. Articles Temps de viure 
Tema controlat, ja es tenen els articles de l'any. Només falten unes fotos i una descripció, que ha 
de fer arribar el Juan Torras. 
Tasques a realitzar: El Juan Torras enviarà unes fotos i una descripció. 
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
El Juan Torras enviarà unes fotos i una descripció. Beni Martínez 4/10/2011 

 
12. Data propera reunió 

Finalitza la reunió a les 22.00 h i es posa data per al dia 4 d'octubre del 2011 a les 20.30 h a la 
seu col·legial.  

 
Coordinador 
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