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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 
Núm. d’acta: 02/22 Hora d’inici: 20.30 h Data: 13/07/2022 
 

Assistents: 
Coordinador/a:  Col. 12377 Raquel Sebio García 
Sotacoordinador/a  Col. 6336 Elena Fernández Barbadillo 
Membres:  Col.1085 Gemma 

Calaf Valls 
 Col.4896 Cristina 

Pallarols Short 
  

 Col. 11352 M. 
Remedios Ruiz 

 Col.6434 Laura 
Nadal Garriga 

  

Col. 9503 Denys 
Santa Marina 

 Col.8508 Cristina 
Escobar Llombart 

  

 Col.10093 Alba 
Caballé Serra 

 Col.5096 Carolina 
Garcia Cabeza 

 

Convidat/s:      
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Resum de la coordinadora de la Comissió de l’última reunió de comissions amb la Junta de 

Govern. 
3. Propostes de treball per al curs 2022-2023. 
4. Proposta de Meet Science per a l’últim trimestre de 2022. 
5. Precs i preguntes. 

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

 
2. Resum de la coordinadora de la Comissió de l’última reunió de comissions amb la Junta 
de Govern 
La Raquel Sebio, nova coordinadora de la Comissió, trasllada a la resta dels membres els 
aspectes més rellevants comentats a la reunió entre coordinadors i la Junta de Govern, que 
va tenir lloc el 13 de juny. En aquest sentit, es trasllada el resultat del debat que es va 
mantenir en relació a la proposta de realitzar un webinar formatiu per als col·legiats sobre 
cerca en bases de dades. Es comunica que la resta de comissions també van destacar que 
a vegades reben consultes d’aquest tipus per part dels col·legiats i que la vicedegana, 
Luciana Moizé, va traslladar la possibilitat de fer la formació disponible sobre recerca bàsica 
que es realitza des del Col·legi. La Comissió està d’acord en no realitzar de moment cap 
acció més al respecte i, per tant, derivar als col·legiats que facin consultes en aquest sentit 
al curs de formació ofert pel Col·legi. Si fos necessari, es tornarà a posar sobre la taula la 
realització d’un webinar específic per part de la Comissió l’any que ve.  
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Cap   

 
3. Propostes de treball per al curs 2022-2023 
Durant els mesos de maig i juny s’han recollit diferents propostes per part dels membres de 
la Comissió per realitzar en aquest any. A la reunió, s’han debatut les diferents propostes 
presentades i es va decidir dur-ne a terme quatre. S’han adjudicat responsables per a 
cadascuna i s’han definit els temps establerts per fer-les.  
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Elaborar una infografia sobre “banderes vermelles” 
en fisioteràpia oncològica 

Cristina 
Escobar, 

Abans de la propera 
reunió 

http://www.fisioterapeutes.cat/


 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 2 de 2 
 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Elena 
Fernández, 
Cristina 
Pallarols 

Elaborar una infografia sobre mites i veritats en 
relació al limfedema  

Reme Ruiz, 
Alba Caballé, 
Carol García  

Abans de la propera 
reunió 

Elaborar un llistat de pàgines web i altres recursos 
que siguin d’utilitat per als col·legiats que busquin 
més informació sobre el càncer i la fisioteràpia 
oncològica 

Raquel Sebio, 
Laura Nadal 

Abans de la propera 
reunió 

Elaborar una proposta de conferència/jornada sobre 
Fisioteràpia Oncològica Bàsica 

Denys Santa 
Marina, 
Gemma 
Calaf, Carol G 

Abans de la propera 
reunió 

Proposar a la JG la creació de les xarxes socials per 
a la Comissió de Fisioteràpia Oncològica 

Raquel Sebio Setembre 

 
4. Propostes de Meet Science 
La coordinadora de la Comissió explica que existeix la possibilitat de sol·licitar que es faci 
una reunió “Meet & Science” per als col·legiats per debatre informalment temes relacionats, 
en aquest cas, amb la Fisioteràpia Oncològica. Els membres de la Comissió consideren 
que ara no és el moment de fer una proposta en aquest sentit i s’ajorna fins a la propera 
reunió. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 

- Durant la propera reunió es proposarà un 
tema i possibles convidats per aquest Meet & 
Science. 

Tots els 
membres 

Propera reunió 

 
Precs i preguntes 
El Denys Santa Marina sol·licita que de cara al proper Congrés Internacional de Fisioteràpia 
que organitzi el CFC, la Comissió tingui un major pes a nivell de fer propostes de ponents. 
Reconeixem que és possible que ja es tingués en compte a la Comissió en aquest últim 
congrés del mes de maig, però en cas de ser així, no es va fer arribar a la resta de membres 
de la Comissió.   

 
Data propera reunió 
Mitjans de novembre, 

 
 
 
Coordinador/a: Raquel Sebio García 
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