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Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 03/20 Hora d’inici: 19.00 h Data:22/06/2020 

 

Assistents: 

Coordinadora:  Cristina Rivera (col. 8928) 

Sotscoordinadora  Mireia Solà (col. 10909) 

Membres:  Marta Alcañiz 
col 4686 

 Joaquim 
Hernández 
(col.1879) 

 Esther Masjoan 
(col. 5657) 

 Ana M. Díaz 
(col.7896) 

 Victor Vizuete 
(col. 6908) 

 Joan Millaruelo ( 
col.6648) 

 Roger Gómez 
(col. 1621) 

  

 

 
Ordre del dia 

1. Resum reunió coordinadors. 
2. Objectius 2020. 
3. Temes pendents. 
4. Jornada Interdisciplinària de residències de gent gran. 
5. Situació actual de l’enquesta per als col·legiats. 
6. Formació proposada per al 2020 i 2021. 
7. Dies mundials on podria participar la Comissió i propostes. 

 

1. Resum reunió coordinadors 

- Creació de 2 noves comissions: Vestibular, que ja està confirmada i Dolor crònic 
que està pendent. 

- Conèixer les formacions que les comissions van haver de parar a causa de la 
Covid-19 i volen reprendre. 

- Conèixer les formacions que les comissions proposen de cara a pressupostos 
2021 tenint en compte els formats online degut a possibles restriccions a causa de 
la Covid19 

- Partida pressupostària destinada a les comissions, per l’assistència a 
congressos/jornades o formacions dels seus integrants. Les comissions hauran 
d’entregar la sol·licitud d’activitat formativa de comissions a l’Ana Tapia perquè la 
JG les valori totes i es faci repartició equitativa. La data límit s’informarà quan JG 
ho especifiqui. 

 

Descripció de la tasca: 
Explicació de la reunió de coordinadors 

Responsable: 
Cristina Rivera 

Data 
realització: 
22/6/2020 

 
  

http://www.fisioterapeutes.cat/


 

 

ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina 2 de 3 

 

 

                                             www.fisioterapeutes.cat 

2. Objectius 2020 

1. Clarificar els conceptes i dubtes que tenen els col·legiats sobre les contencions que 
s’apliquen en l’àmbit geriàtric: Vam proposar l’organització d’una matinal amb la 
participació de diferents professionals relacionats amb l’àmbit geriàtric, però a causa 
de la impossibilitat de realitzar-lo en format presencial i participatiu que teníem pensat, 
es decideix posposar. 
  
2. Promoure formació en transferències resolvent els dubtes que els col·legiats han 
transmès a la Comissió de Geriatria: Es reprèn el curs que s’havia proposat amb en el 
Carles Salvadó en format online. 
 
3. Complementar els coneixements de l’àmbit de la geriatria a través de sinergies amb 
altres comissions i grups de treball: Es proposa treballar els dies mundials amb altres 
comissions. 
 
4. Promoure l’activitat física terapèutica en geriatria: Es proposa un curs sobre activitat 
física terapèutica en geriatria de cara al curs 2021. 
 

Descripció de la tasca: 
Reprendre els objectius proposats abans de 
l’estat d’alarma adaptats a la nova normalitat. 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització: 
22/6/2020 

 

3. Temes pendents 

Esperem nova resposta per part del jurídic a la pregunta: 
Existeix un text legal on es contempli la funció del fisioterapeuta envers les 
contencions i les transferències? 
Proposta programa Matinal/Jornada sobre contencions(POSPOSAT veure punt 1) 
 
1) Presentació 
2) Ponència de definir bé contenció i restricció 
3) Ponència estat actual legal de les contencions 
4) Pausa-cafè 
5) Taula rodona de debat multidisciplinari amb fisioterapeuta, metge/essa, TO, 
infermer/a, psicòleg/loga, inspector (Josep de Marti) i abordar diferents 
aspectes/preguntes que vulguem aclarir sobre les contencions (debatre de l'ús 
actual, les competències, les repercussions a nivell mental/emocional/físic/ètic, 
alternatives, abordatges per eliminar contencions...) Com actuar en cas de perill 
imminent. 
Necessitem un moderador amb les preguntes preparades i poder donar conclusions 
a les respostes de cada pregunta. 
6) Presentacions d'exemples d'eliminació de contencions (si dona temps, xerrada 
de libera-care) 
7) Cloenda 

Descripció de la tasca:  
1. Rebre notícies per part del Col·legi 
sobre l’assessorament jurídic envers el 
tema contencions. 

Responsable: 
1. Col·legi de FTP 
2. Grup de treball 
Matinal 

Data realització: 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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2. Organització de la Matinal. 

4. Jornada Interdisciplinària de residències de gent gran  

Posposada per al 2021. Continuem participant en les reunions que es realitzen. 

Descripció de la tasca: 
Participació en l’organització de la 
jornada. 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització: 
Reunions 
interdisciplinàries 

 

5. Situació actual de l’enquesta per als col·legiats  

Restem a l’espera de notícies de nous projectes que s’estan desenvolupant per part 
del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España que complementen 
la idea inicial de la Comissió. 

Descripció de la tasca: 
Comunicació amb el Consejo 
General. 

Responsable: 
Cristina Rivera i Mireia 
Solà 

Data realització: 
 

 

6. Formació proposada per al 2020 i 2021 

Proposta de xerrada: Carles Salvadó: Transferències i mobilitat segura en gent gran 
(nova proposta en format online).Proposar al Col·legi oferir una xerrada online via 
Instagram per presentar el curs. 
Restem a l’espera de la proposta formativa per part del Grup de Treball de 
Vestibular 
 
Propostes 2021: 
Ònia Alonso, terapeuta ocupacional: Introducció als caminadors posteriors. 
Mireia Solà, fisioterapeuta: Activitat física terapèutica en geriatria 

Descripció de la tasca:  
Organització de les formacions. 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització:22/6/2020 
 

 

8. Dies mundials on podria participar la Comissió 

21 de setembre: Dia mundial de l’Alzheimer 
1 d’octubre: Dia internacional de les persones grans 
12 d’octubre: Dia mundial de l’artrosi i de les malalties reumàtiques (preguntar 
Comissió Neuromusculosquelètica). 
Existeix un Excel compartit en Drive amb tots els dies proposats per totes les 
comissions. 
Proposem unificar els 3 dies mundials amb 15 dies dedicats a la geriatria (21 set-
12oct): idea de possibles minivídeos de pocs segons de durada sobre caigudes, 
deteriorament cognitiu, artrosi, pèrdua de la independència, ACP i Fisioteràpia.  

Descripció de la tasca:  
Proposar idees per als 15 dies dedicats a la 
geriatria. 

Responsable: 
Comissió G 

Data 
realització: 
30/6/2020 

 

Coordinadora: 
Cristina Rivera (col. 8928) 

http://www.fisioterapeutes.cat/

