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Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 12/14 Hora d’inici: 19.30 h Data: 3/12/14 

 
Assistents: Format Hangout 
  Joan Millaruelo  Ana Maria Barrios 
   Lluís Duran  Marta Barberan 
  Joaquim Hernández    
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació acta anterior reunió i Hangout. 
2. Nova incorporació a la Comissió. 
3. Reunió de coordinadors de comissions. 
4. Cicle de xerrades sobre geriatria. 
5. Proposta de formació en línia. 
6. Proposta per a realitzar un seminari tècnic. 
7. Precs i preguntes. 

 
1. Lectura i aprovació acta anterior reunió i Hangout 
Llegida i aprovada. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
2. Nova incorporació a la Comissió 
Presentació de la nova membre de la Comissió; Marta Barberan. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. Reunió de coordinadors de comissions 
Informació sobre la reunió de coordinadors del passat 25/11/14. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
4. Cicle de xerrades sobre geriatria 
Es debat sobre les possibles xerrades a realitzar en un proper cicle sobre geriatria. 

- Estimulació basal: contacte Ana Barrios amb Anna Esclusa i Joaquim 
Hernández amb Eva Cirera. 

- Peu en geriatria. Martin Rueda, Contacte: Joan. Dóna l’OK. 
- Marxa. Ponent contactat pel Joan. 

Es parla de la possibilitat de fer-ne una per trimestre. 
Descripció de la tasca: Responsable Data realització 
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5. Proposta de formació en línia 
Es proposa la possibilitat de realitzar un curs sobre un aspecte de la Fisioteràpia en 
geriatria. Proposem la possibilitat de contactar amb en Carlos Salvador. 
Apostaríem per una formació semipresencial. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
6. Proposta per a realitzar un seminari tècnic 
Proposta per realitzar un seminari tècnic sobre transferències i ús del material disponible 
en aquestes. El professor seria en Carles Salvador, que estaria d’acord en preparar-ho. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
7. Precs i preguntes 
Possibilitat de creació d’una base de dades de fisioterapeutes en geriatria. S’acorda 
traspassar a la Junta la pregunta. 
La Marta es presenta voluntària per realitzar una formació d’utilització de mitjans de 
recerca bibliogràfica  per als membres de la Comissió. 
Es proposa i s’aprova la creació d’un grup de Whatsapp. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preparació de formació sobre mitjans de recerca. Marta Barberan Propera reunió 

 
Data propera reunió 
No s’estableix. 

 
Comissió de Geriatria 
 


