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Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 04/19 Hora d’inici: 18.30 h Data: 22/05/2019 

 

Assistents: 

Convidat  ☒ Luis Soto (col. 8250) ☒ Ana Ma Díaz (col. 7896) 

Membres ☒ Mireia Serrano (col. 4119) ☒ Joan Millaruelo (col. 6648) 

☒ Esther Masjoan (col. 5657) ☒ Víctor Vizuete (col 6908) 
☒ Mireia Solà (col. 10909) ☒ Cristina Rivera (col. 8928) 

 

Ordre del dia 

1. Discussió i avaluació de la Jornada de Fisioteràpia en Geriatria. 
2. Debat de què volem de geriatria per a l’FTP. 
3. Canvi de coordinació de la Comissió de Geriatria. 

 

1. Discussió i avaluació de la Jornada de Fisioteràpia en Geriatria 

Fem buidatge de com va anar la darrera Jornada de Fisioteràpia en Geriatria: 
Valorem diferents inputs: 

 Fragilitat: Laura Mónica (confirmada)  

 Exercici Terapèutic: Erica Cyrus (confirmada)  

 #Meetfisiogeri 

 Voxvote 

 Cloenda 

 Tallers: 
o Rompiendo los patrones de comportamiento sedentario (Mireia Solà) 
o Exercici terapèutic (Erica Cyrus) 
o Arte paliativo (Silvia Fernández) 
o Dinámicas grupales (Esther Masjoan) 

A nivell global va anar bé, però creiem que es va dificultar una mica la preparació prèvia i a 
última hora va ser una mica estressant. Però en línies generals bé. 
Ens queda pendent de penjar la documentació de les ponències i tallers.  

Descripció de la tasca: 
Extreure les conclusions entre tots per 
treballar per a la propera jornada. 

Responsable: 
Col·legi i Comissió 
Geriatria. 

Data realització: 
Ses del dia de la 
jornada fins avui. 

 

2.  Debat de què volem de geriatria per a l’FTP 

 Se sap que tindrem 2 dies per fer la jornada, però encara no està definit. (de 10 a 
12 sales) (1 sala per nosaltres) (organitzat per itineraris) (macrosales i microsales) 
(espais de discussió per consensuar idees). 

Estem valorant i plantejant idees: 

 Com transformar el model clàssic de rehabilitació en geriatria a un nou model basat 
en exercici físic i terapèutic? 

 Com implementar una activitat duradora que sigui productiva? 

 Format taula rodona? Com ho implementem? Com funcionaria? Quins experts tenim? 
TEMES que hem parlat: 

 CAIGUDES-Tinetti , Berg, Down Skeleton OTAGO , Taitxí, treball multicomponent. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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 Neuromusculoesquelètica- Lluís Puig (espatlla), Marta Tejedo (genoll), Jordi Puig 
(maluc). ¿? (Peu) [com valorar i com abordar] 

 CONTENCIONS - Libera Care, Sense lligams, buscar models que ho facin? 

 DEMÈNCIES - Estimulació basal, Ana Esclusa, Noves línies?, TIC. 

 EXERCICI TERAPÈUTIC- Maria Fiattarone, vivifrail 

 PROFESSIONALS EXPERTS REQUERITS : David Aso (neurofisio ictus), Lluis Soto. 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca: 
Preparació dels tallers 

Responsable: 
Tots 

Data realització: 
22-05-2019 fins abans  

 

3. Canvi de coordinació de la Comissió de Geriatria 

En Joan Millaruelo expressa la voluntat de deixar la coordinació de la Comissió per 
circumstàncies personals. A l’espera de fer una comunicació oficial, es decideix 
provisionalment que la persona que assumirà el càrrec seria la Cristina Rivera. Queda 
pendent de consensuar amb la resta de membres de la Comissió. Es tancarà en la propera 
reunió. 

Descripció de la tasca: 
Anunciar la voluntat del Joan de deixar la 
coordinació. 

Responsable: 
Coordinador de la 
comissió i comissió GG 

Data realització: 
22 maig fins la 
propera reunió 
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