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Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 01/17 Hora d’inici: 19.30 h Data: 03/03/2017 

 
Assistents: 
  Joan Millaruelo (col. 6648)   Barrios Franquesa, Ana M. (4057) 
   Irene Garcia (col. 7086)   
  Joaquim Hernández  (col. 1879)   
     
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior, situació actual de la Comissió. 
2. Canvi en la coordinació i en el nombre de membres de la Comissió. 
3. Repàs objectius de la Comissió. 
4. Data de la propera reunió. 

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

Actualment la Comissió porta mes d’un any sense activitat, es planteja situació.  
 

2. Canvi en la coordinació i en el nombre de membres de la Comissió 
En Joaquim Hernández comunica que per motius personals vol deixar la coordinació i continuar 
com a membre de la Comissió. 
L’Anna Barrios comunica que per motius personals vol deixar la Comissió. 
La Irene Garcia s’incorpora com a nou membre de la Comissió. 
En Joan Millaruelo es proposa nou coordinador de la Comissió i la resta de membres accepten. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  
Avisar la Irene Martínez. 

Responsable 
Joan Millaruelo 

 

 
3. Repàs objectius de la Comissió 

Es parla sobre els objectius de la Comissió per a aquest any 2017. 
Es parla sobre la possibilitat de fer cursos sobre les següents temàtiques:  

- Sd. geriàtrics 
- Pilates o taitxí en geriatria 
- Espatlla amb Lluís Puig 
- Peu geriàtric amb Martín Rueda 
- Estimulació basal amb Ana Esclusa 
- Casos clínics de contencions 

Possibilitat de gestionar apartat del Col·legi de la pàgina web i generar un nou Facebook de la 
Comissió. 
Tasques a realitzar:   
Descripció de la tasca:  Responsable  
Parlar amb la Irene Garcia de tot plegat. Joan Millaruelo  

 
4. Data de la propera reunió 

Propera reunió igual que la present a través d’Hangout 08/05/2017. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data realització 
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Recordar convocatòria  a tots els membres.   Joan Millaruelo  
 
 
Comissió de Geriatria 
 


