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Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 4/14 Hora d’inici: 19.30 h Data: 26/05/2014 

 
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. Avaluació Jornada de Geriatria. 
3. Reactivar el cicle de xerrades de la Comissió. 
4. Contacte amb l’empresa Tribus. 
5. Suport als cuidadors informals des de la Fisioteràpia (Creu Roja). 
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. Jornada de Geriatria 

Es valora que va anar molt bé i que el nou format agrada molt a la Comissió. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable 

 
Data realització: 
 

 
3. Reactivar el cicle de xerrades de la Comissió 

Queda pendent elaborar el llistat. 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  
Fer llistat. 

Responsable 
Beni Martínez 

Data realització: 
Abans propera reunió 

 
4. Contacte amb l’empresa Tribus 

Aquesta empresa es dedica a produir roba adaptada per a persones grans amb discapacitat. Ens 
proposen ensenyar-nos el seu producte per donar la nostra opinió. 
L’Ana Barrios ja s’hi ha posat en contacte; ens queda saber com ha anat.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  
L’Ana ens explicarà com ha anat a la propera reunió 

Responsable 
Ana Barrios 

Data realització: 
Propera reunió 

 
5. Suport als cuidadors informals des de la Fisioteràpia (Creu Roja) 

Ens plantegem oferir material en transferències i mobilitat de la persona amb discapacitat  
en forma de material didàctic i realització de tallers. Aquestes activitats s’oferirien a 
diverses entitats amb les quals els CFC col·labora mitjançant el projecte de Fisioteràpia 
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en exclusió social  o d’altres que tinguin grups de cuidadors informals.  
Dins d’aquest projecte en exclusió social, Creu Roja ens demana col·laboració, mitjançant 
uns tallers sobre higiene postural i prevenció de caigudes. Tenim material sobre aquests 
temes que hem de recopilar i canviar fotografies. Hem de comparar quest material amb el 
que ja té la Creu Roja.   
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: 
Passar el PPT de la Creu Roja a tots els membres.   

Responsable 
Beni Martínez 

Data realització: 
Abans propera reunió 

Recopilar material anterior. Beni Martínez Abans propera reunió 
Material sobre transferències. Joan Millaruelo Sense data 
Material sobre ajudes tècniques en la deambulació. Beni Martínez Propera reunió 

 
 
 

 
Comissió de Geriatria 

6. Data de la propera reunió 
Demanem sala per al 16/06/2014 a les 19.30 h al CFC. 
Tasques a realitzar: Recordar als membres i al CFC la data de la propera reunió 
 
Descripció de la tasca: Recordar convocatòria  a tots 
els membres.   

Responsable 
Beni Martínez 

Data realització 
1 setmana abans i 
dos dies abans 


