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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 01/22 Hora d’inici: 10.00 h Data: 09/04/2022 

 

Assistents: 

Coordinadora:  Col. 9995 Nadina Toledo Sánchez 

Sotscoordinador/a  Col.1958 Silvia Caminero Marti 

Membres:  Col.1085 Gemma 
Calaf Valls 

 Col.4896 Cristina 
Pallarols Short 

 Col.5096 Carolina 
Garcia Cabeza 

 Col.6336 Elena 
Fernandez Barbadillo 

 Col.6434 Laura 
Nadal Garriga 

 Col.8508 Cristina 
Escobar Llombart 

Col. 9503 Denys 
Santa Marina 

 Col.10093 Alba 
Caballé Serra 

 Col.11352 Mª 
Remedios Ruiz 

 Col. 12733 Raquel 
Sebio Garcia 

  

Convidat/s:      

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Estat actual de la Comissió. 
3. Renovació càrrecs de la Comissió. 
4. Propostes de treball per a l’any 2022. 
5. Precs i preguntes. 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 
 

2. Estat actual de la Comissió 

La Carolina, com a membre de més antiguitat de la Comissió, fa un repàs del creixement i 
evolució de la mateixa des de la seva creació a l’any 2007. A continuació, i com a 
suggeriment del Denys Santa Marina, es fa una ronda de presentació dels membres que 
estan presents a la reunió ja que en els últims dos anys s’han afegit a la Comissió moltes 
persones amb les quals no havíem interactuat gaire atesa la situació de pandèmia. 
L’objectiu d’aquesta ronda és donar a conèixer la feina que cadascú fa en el seu dia a dia 
així com altres projectes relacionats amb la Comissió per poder establir les fortaleses i 
debilitats de cadascú que puguin ajudar a l’elecció del nou/va coordinador/a i 
sotscoordinador/a. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   
 

3. Renovació càrrecs de la Comissió 

Atesa la renúncia de la Nadine Toledo com a coordinadora i membre de la Comissió i de la 
Silvia Caminero com a sotscoordinadora i membre, s’han de renovar els càrrecs. 
La Raquel Sebio i l’Elena Fernàndez són les úniques candidates a coordinadora i 
sotscoordinadora respectivament, per la qual cosa els càrrecs queden aprovats per la resta 
de membres de la Comissió. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Comunicar-ho a l’Iván Marín i a la Junta de Govern Raquel Sebio Immediata 
 

4. Propostes de treball per a l’any 2022 

- Creació d’un registre de fisioterapeutes experta en fisioteràpia oncològica que faciliti, 
als malalts afectats, poder identificar centres de tractament de referència. En aquest 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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sentit, la Carolina comenta que aquest punt ja es va sol·licitar a la Junta en el passat 
i que s’havia denegat. 

- Necessitat de posar un límit als tipus de consultes dels col·legiats en relació a la 
cerca bibliogràfica i fonts d’informació sobre fisioteràpia oncològica. Existeix acord 
unànime en què les funcions de la Comissió no han de ser buscar informació ni 
evidència científica per als col·legiats, atès que el Col·legi ja posa a disposició dels 
seus col·legiats cursos sobre cerca d’informació i evidència científica. Es poden 
resoldre dubtes puntuals però considerem que no es feina de la Comissió buscar 
informació sobre les seqüeles del càncer o si una determinada tècnica té evidència 
o no. 

- Considerem que la Comissió hauria d’estar assabentada del totes aquelles iniciatives 
proposades per la Junta que tinguin relació amb la fisioteràpia oncològica. Es posa 
com a exemple la realització d’un Esmorzar-Col·loqui que s’havia de fer a Lleida el 
mateix dia de la reunió i del qual no s’hi havia informat a la Comissió. Creiem que en 
aquest sentit la feina de la Comissió és actuar com a òrgan assessor per a la JG i 
per tant seria recomanable consultar-nos o informar-nos prèviament de la realització 
d’aquests tipus de propostes, com s’ha fet en altres ocasions. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

- Tornar a fer la consulta per veure si existeix 
la possibilitat de tornar a posar-lo sobre la 
taula o valorar altres plataformes/llocs. 

- Oferir un webinar o similar per tractar aquests 
aspectes d’evidència més genèrics que 
quedi penjat a la pàgina de la Comissió. 

- Es proposa crear un document que reculli les 
idees que tinguin els diferents membres de la 
Comissió i debatre, en una propera reunió 
online, quines són les més interessants per a 
la Comissió i per al Col·legi. També s’acorda 
repassar algunes propostes anteriors que no 
es van dur a terme. 

Raquel Sebio  Abans de l’estiu 

 

Precs i preguntes 

No n’hi ha. 
 

Data propera reunió 

Principis de juliol. 
 
 
 
Coordinadora:  

http://www.fisioterapeutes.cat/

