
 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 1 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 3/14 Hora d’inici: 19.30 h Data: 24/03/2014 

 
Assistents: 
  Beni Martínez (5566)   
  Joan Millaruelo (6648)   
  Barrios Franquesa, Ana M. (4057)   
  Lluís Duran (1237)   
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior.  
2. Nou membre presencial de la Comissió. 
3. Presentació resultats qüestionari de la Comissió. 
4. Jornada de geriatria. 
5. Objectius Comissió 2014. 
6. Data de la propera reunió. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

Es realitza la lectura de l’acta i s’aprova a la reunió. L’Ana Barrios es disculpa per no poder-hi 
assistir.   
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable 

 
Data realització: 

 
2. Nou membre presencial de la Comissió 

En Lluís Duran és el nou membre de la Comissió. Benvingut!! El seu correu electrònic és 
luisduranescalante@hotmail.com. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable 

 
Data realització: 

 
3. Presentació resultats qüestionari de la Comissió 

Un cop tinguem l’anàlisi de les dades del qüestionari es proposa fer una presentació, als 
col·legiats, dels resultats.  
Els resultats es donaran després d’una conferència per tal de que arribi aquesta informació al 
nombre més gran de persones possible.  
Decidim que el tema de la conferència serà “La reeducació de la marxa en la persona gran. Casos 
pràctics amb vídeo”, per Alberto Velez Iglesias. En Joan Millaruelo ja s’ha posat en contacte i ja 
tenim la seva col·laboració. Proposa que la xerrada es faci en divendres. Ja sap que no rebrà cap 
contraprestació. Només caldrà el vistiplau de la Junta de Govern. 
Tasques a realitzar: La Montse Gironès contactarà amb la Cristina Pallarols per saber si compten 
amb un grup de malaltes de l’associació. 
Descripció de la tasca:  
Seguir en contacte amb l’Alberto Verez. 

Responsable 
Joan Miralluelo 

Data realització: 
Fins realització 

 
4. Jornada de Geriatria 

Hi ha hagut canvis en l’organització atès que el Col·legi de Madrid ja no col·labora amb nosaltres. 
De totes maneres ja estan lligades les ponències i els tallers que es realitzaran.  
Tasques a realitzar: 
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Descripció de la tasca: La Beni passarà el 
programa a la resta de la Comissió. 

Responsable 
Beni Martínez 

Data realització: 
Propers dies 

 
5. Objectius Comissió 2014 

Revisem els objectius 2014. Queda pendent l’opinió de l’Ana Barrios per tal de poder acabar.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  
Passar objectius a tots els membres de la Comissió 
i a la coordinadora de comissions després de 
l’aprovació de l’Ana Barrios. 

Responsable 
Beni Martínez 

Data realització: 
Propers dies 

 
Data propera reunió 
28/04/2014 a les 19:30 h. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: 
Recordar convocatòria  a tots els membres.   

Responsable 
Beni Martínez 

Data realització: 
1 setmana i dos dies 
abans 

 
 
Comissió de Geriatria 


