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Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 08 / 19 Hora d’inici: 19.00 h Data:30/10/2019 

 

Assistents 

☒ Ana M. Díaz (col. 7896) ☒  Esther Masjoan (col. 5657)  

☒ Marta Alcañiz col. 4686 ☒  Mireia Solà (col. 10909)  

☒ Víctor Vizuete(col. 6908)   

☒ Cristina Rivera (col. 8928)   

 
Ordre del dia 

 

1. Temes pendents de la reunió de coordinadors. 
2. Resum de la tercera reunió amb membres organitzatius de la Jornada 

Interdisciplinària de residències de gent gran. 
3. Enquesta per als col·legiats dedicats a l’àmbit geriàtric. 
4. Revisió dels grups de treball antics i nous objectius. 
5. Opinió postDIFT per part de la Comissió. 
6. Incorporació d’un nou membre a la Comissió. 
7. Enquesta intrusisme. 
8. Formació proposada per al 2020. 

 

1. Temes pendents de la reunió de coordinadors 

Tenim pendent notícies per part de l’Ana Tapia respecte el tema jurídic sobre el tema de 
les contencions i transferències. 
La Matinal de contencions l’organitzarà l’antic Grup de Treball sobre contencions.  

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

Responsable: 
1. Col·legi  
2.Grup de Treball 
contencions 

Data 
realització: 
 

 

2. Resum de la tercera reunió amb membres organitzatius de la Jornada 
Interdisciplinària de residències de gent gran  

El dia 7 d’octubre es va celebrar la 4a reunió de les 14es Jornades Interdisciplinàries 
Catalanes de Residències de Gent Gran al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
Es confirma la participació com a espònsors d’Altima i Quvitec. 
Es van concretar els temes que finalment es tractaran a la Jornada, no obstant, amb les 
temàtiques d’aquest any, les possibilitats de realitzar ponències per part dels 
fisioterapeutes és molt baixa. Únicament ens podriem ajustar en la taula de gestió i 
direcció (es necessitaria un/a fisioterapeuta director/a de residència que actualment estigui 
exercint) i en la taula d’activitats significatives (inicialment es busca un/a auxiliar 
especialitzat/da en estimulació basal, però es podria proposar a un/a fisioterapeuta). 
Queda pendent la data de la propera reunió. Abans de finals d’any s’ha de tenir tancat els 
ponents que hi participaràn. 

http://www.fisioterapeutes.cat/


 

 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 2 de 3 

 

 

                                             www.fisioterapeutes.cat 

 

Descripció de la tasca: 
Definir participació per 
part de Fisioteràpia 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització: 
Propera reunió 

 

3. Revisió i publicació de l’enquesta per als col·legiats  

Es decideix posposar la publicació l’enquesta per modificar-la i utilitzar les dades per 
realitzar un estudi observacional. 

Descripció de la tasca: 
Revisió de l’enquesta 

Responsable: 
Mireia Solà, inicialment 

Data realització: 
Data límit per a la modificació: 
final d'any 2019 

 

4. Revisió dels grups de treball antics i nous objectius 

Grups de treball inicials:  
Guia PAO: Marta Barberan 
Competències fisioterapeutes en geriatria: Cristina Rivera i Ana Maria Diaz 
Enquesta: Ana M Diaz i Victor Vizuete 
Formació: Joaquim Hernández i Cristina Rivera 
Grup de contencions: Esther Masjoan, Cristina Puig, Joan Millaruelo i Kilian Lansaque 

Propostes per a nous grups de treball: 
Jornada interdisciplinària: Ana Mª Diaz i Esther Masjoan 
Matinal contencions: Esther Masjoan, Marta Alcañiz, Mireia Sola, Cristina Rivera 
Enquesta: Mireia Solà 
Divulgació: Tots 
Conveni: Ana Mª Diaz, Cristina Rivera 
Formació: Tots 

Descripció de la tasca: 
Decidir les directrius dels anteriors grups de treball 
i creació de nous. 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització: 
 

 

5. Opinió postDIFT per part de la Comissió 

Centrar-nos en una única activitat atès que la intenció d’organitzar vàries activitats complica 
la seva gestió i dinàmica. 

Descripció de la tasca:  
 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització: 
 

 
  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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6. Incorporació d’un nou membre a la Comissió  

Acudeix a la reunió per presentar-se, la Marta Alcañiz, col. 4686, nova integrant de la 
Comissió de Geriatria. 

Descripció de la tasca: 
Incorporació d’un nou 
membre a la Comissió 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització: 
30/10/2019 

 

7. Enquesta intrusisme 

 En quines àrees de la seva temàtica es fa intrusisme i consideren que necessiten una 

actuació i quina proposarien. 

Quines 2 preguntes farien als col·legiats sobre la seva temàtica en relació a l'intrusisme. 

- Disminuir hores de Fisioteràpia per augmentar hores d’altres serveis a residències 

- Activitats grupals portades a terme per personal gerocultor. 

1.  És freqüent que en el teu centre de treball les activitats terapèutiques siguin realitzades 

per l'equip gerocultor? 

2. Reben els teus pacients recomanacions pròpies del fisioterapeuta per part d'altres 

professionals que no ho siguin?  

Descripció de la tasca:  
 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització: 
 

 

8. Formació proposada per al 2020 

Proposta de xerrada: Carles Salvadó: Paper del fisioterapeuta en les transferències 
Proposta de xerrada/curs: Actualització de la valoració fisioterapèutica en geriatria 
Parlar amb Comissió de vestibular per a futures col·laboracions. Esther Masjoan 
Estratègies d’adherència al tractament fisioterapèutic a nivell domiciliari 
Actualitzacions de les intervencions del fisioterapeuta en geriatria amb més evidència 
científica 
Estimulació basal 

Descripció de la tasca:  
 

Responsable: 
Comissió G 

Data realització: 
 

 
Coordinadora: 
 
Cristina Rivera Rubio 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/

