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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 01/21 Hora d’inici: 10.00 h  Data: 06/02/2021 

 

Assistents: 

Coordinador/a:  Col. 9995 Nadina Toledo Sánchez 

Sotscoordinador/a  Col.1958 Silvia Caminero Marti 

Membres:  Col.1085 Gemma 
Calaf Valls 

 Col.5096 Carolina 
Garcia Cabeza 

 Col. 9503 Denys 
Santa Marina 

 Col.4896 Cristina 
Pallarols Short 

 Col. 6336 Elena 
Fernandez Barbadillo 

 Col. 11352 M. 
Remedios Ruiz Miñarro 

 Col. 10093 Alba 
Caballé Serra 

  

Convidat/s:      

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Benvinguda als nous membres de la Comissió. 
3. Conveni AEEC-CFC. 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2. Benvinguda als nous membres de la Comissió 

Es dona la benvinguda a les noves incorporacions de la Comissió presents a la reunió. 

Tasques a realitzar 
 

Responsable Data realització 

   

 

3. Conveni AEEC-CFC 

La Nadine i la Silvia expliquen a la resta de la Comissió el conveni de col·laboració signat al febrer 
de 2020 entre el CFC i l’AECC per impulsar el camp la fisioterapia oncològica i donar-ne visibilitat 
cap a la ciutadania. 
El conveni consta de 3 punts principals que es tracten amb deteniment. A causa de la complexitat 
d’aquest, s’entrega document amb totes les modificacions, integracions i dubtes per a una millor 
descripció: 

1. Creació d’una bossa de fisioterapeutes voluntaris per atendre pacients de l’AECC en 
situació de vulnerabilitat social. 
2. Projecte pilot AECC-CFC: Sessions d’activitat física amb grup de pacients oncològics 
(marxa nòrdica). Creació d’oferta laboral per a un fisioterapeuta  a l’ AECC de Mataró. Aquest 
projecte tindrà el suport i supervisió de l’Hermínia (AECC-BCN). 
3. Desenvolupament de materials de divulgació que s’ajustin als interessos de les dues 
entitats en l’àmbit de la Fisioteràpia. Creació de grup de treball AECC-CFC. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Enviar el document resum conveni a tots els membres 
de la Comissió per a la seva visualització i aportar 
modificacions si s’escau. 

Nadine 8/02/2021 

Presentació del document a la pròxima reunió amb la 
Roser Alfonso, l’Ana Tapia i l’AECC 11/02/2021. 

Nadine i Silvia 11/02/2021 

Entregar la PPT de l’AECC amb les propostes a la 
Roser Alfonso i a la Ana Tapia. 

Nadine 11/02/2021 

Creació grup de treball conjunt AECC-CFC. Membres 
que vulguin formar part han de comunicar-ho a la 

Tots  
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coordinadora de la Comissió abans del 11/02/2021. 

 

Data propera reunió 

A determinar. 

 
 
Coordinador/a: Nadina Toledo Sanchez 

http://www.fisioterapeutes.cat/

