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 Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 06/14 Hora d’inici: 19.30 h Data: 16/06/14 

 
Assistents: 
  Joan Millaruelo (col. 6648)   Ana M. Barrios(col. 4057) 
   Lluis Duran (col. 1237)  Beni Martínez (col. 5566) 
     
     
Convidats  Joaquim Hernández (col. 1879)   

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior.  
2. Taller per a la Creu Roja. 
3. Reactivar el cicle de xerrades de la Comissió. 
4. Contacte amb l’empresa Tribus. 
5. DAFO per a taula tècnica col·legis professionals. 
6. Fisioteràpia en Geriatria 2.0: Joaquim Hernández. 
7. 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. Tenim avui, com a convidat i com a membre 
presencial a partir d’ara, a en Joaquim Hernández.  
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  Responsable 

 
 

 
2. Reactivar el cicle de xerrades de la Comissió 
Cada membre de la Comissió ha de revisar el llistat i dir quines xerrades es podrien repetir i 
proposar-ne de noves.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  
Revisar el llistat, proposar-ne de noves. 

Responsable 
Tots els membres 

 

 
3. 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. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: contactar i proposar data de 
reunió per a l’agost o setembre. 

Responsable 
Ana Barrios  

 

 
4. Tallers per a la Creu Roja 
La Creu Roja va proposar una sèrie de dates i hores per realitzar els tallers a una sèrie de casals 
de Barcelona i el Maresme. No podíem donar resposta tan ràpid perquè s’havia d’acabar de 
recopilar el material i els membres de la Comissió no podíem anar aquells dies i horaris. En 
principi, ens diu Rafel Donat -que és la persona que està fent el contacte-, si podríem tenir el 
material per al 25/06, però finalment es decideix, des de Junta, que és millor fer els tallers a partir 
del setembre i així poder reunir-nos amb les TO que ja han fet alguns tallers per a ells per tal de 
no solapar-nos. Els tallers que de moment estem oferint són Higiene postural a la llar i Prevenció 
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de caigudes. També estem treballant en Ajudes tècniques per a la deambulació i Transferències. 
Es farà una borsa de voluntaris per realitzar els tallers amb el material que realitzem. 
Tasques a realitzar: Realitzar els diferents PPT. 
Descripció de la tasca 
Higiene postural a la llar i Prevenció de caigudes. 

Responsable 
Beni Martínez 

 

Ajudes tècniques per a la deambulació.  Luis Duràn  
Transferències. Joan Millaruelo  

 
5. DAFO per a taula tècnica col·legis professionals 
Cada membre de la Comissió i en Gabi Liesa, secretari de la Junta de Govern, hem fet un DAFO 
per presentar a la taula tècnica de col·legis professionals. La taula tècnica té la funció de 
organitzar les accions pertinents per part dels col·legis envers l’Administració per tractar l’efecte 
de l’Ordre que ha provocat que es pugui disminuir la ràtio de diferents professionals als centres 
residencials per a gent gran. De moment aquesta taula ha realitzat una enquesta per als 
col·legiats del sector per veure quin és el grau d’afectació i aplicació de l’Ordre.   
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca: Cada membre ha de fer un 
DAFO del seu lloc de treball com a fisioterapeuta. 

Responsable 
Tots els membres 

 

 
6. Fisioteràpia en Geriatria 2.0: Joaquim Hernández 
En Joaquim Hernández ens explica què és la Fisioteràpia 2.0 en la qual, des de la geriatria, tenim 
de moment poc impacte, i de la importància que té en la professió i en la societat. Com n’és 
d’important que ens posem al dia en aquest sentit per millorar la difusió de les diferents activitats i 
informacions.  
Li proposem que ens ajudi a fer reunions per Hangouts i a utilitzar Twitter correctament per 
començar. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca: Preparar explicació per a la 
propera reunió. 

Responsable 
Joaquim Hernández 

 

Portar PC o mòbil Android // Obrir compte de Twitter i 
Hangouts si no es té. 

Tots els membres  

 
7. Data de la propera reunió 

Demanem sala per al dimecres 09/06/2014 a les 19.30 h al CFC. 
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 
 


