
Acta Comissió de Fisioteràpia en 
ONCO-HEMATOLOGIA I CURES 

PAL·LIATIVES 
Núm. 1 

 
DATA: 26/03/2008 Pàgina 1 de 2 

 
 
Convocada a les 18.30h a la seu col·legial  del C/ Segle XX, 78 de Barcelona. 
 

Assistents: 
  
Coordinador:  Col. Mª Angeles Pera 
Membres:  Col. Mila Aregita   Col. Sara Muñoz 
  Col. Concepción Palacio  Col. Rosa Camp 
  Col. Carol García  Col.  
  Col. Beni Abadín  Col.  
Convidat/s:   
   

 
La reunió s’inicia a les 18:30 h. amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Confirmar la gent interessada. 
2. Marcar els objectius de la Comissió. 
3. Organitzar la xerrada que es durà a terme a la seu del Col·legi. 
4. Següent reunió de la Comissió. 

 
 

1. Confirmar la gent interessada 
 
Es confirma com a gent interessada en formar la Comissió d’onco-hematologia i 
cures pal·liatives: 
Coordinadores: Noèlia Molina 

      MªAngeles Pera Jambrina 
Membres:    Mila Aregita 

Conceción Palacio 
Carol García 
Beni Abadín 
Sara Muñoz 
Rosa Camp 
Montse Gironès 
Vanesa García 
 

La Noèlia Molina, la Montse Gironès i la Vanesa García no assisteixen a la reunió 
d’avui però confirmen, mitjançant un altre membre de la Comissió, que desitgen 
formar-ne part. 
La Nuria Turtós, la Marta Llobera, el David Pertagaz, l’Àngels Pallas i l’Ana Muñoz, 
no han confirmat la seva intenció de continuar formant part de la Comissió de 
forma presencial o no. Es contactarà amb ells abans de la pròxima reunió per 
saber quina és la seva decisió. 
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2. Marcar els objectius de la Comissió 
 
S’estableixen els següents objectius bàsics i es decideix, de cara a la següent 
reunió, portar-los revisats per a fer-los definitius. 
- Unificar criteris de Fisioteràpia en onco-hematologia i cures pal·liatives, i 

facilitar la comunicació entre professionals 
- Divulgació de la figura del fisioterapeuta en l’àrea d’onco-hematologia i cures 

pal·liatives. 
- Plantejar els objectius del fisioterapeuta en l’àrea d’onco-hematologia i cures 

pal·liatives 
- Promoure la investigació en el camp de la Fisioteràpia en onco-hematologia 
 

 
3. Organitzar la xerrada que es durà a terme a la seu del Col·legi 
 
Es decideix que el dia 18 de Juny de 2008 a les 20:00 h. es durà a terme, a la seu 
col·legial, la xerrada oberta a tots els col·legiats per tal d’exposar-los la Comissió 
d’onco-hematologia i cures pal·liatives. De cara a la pròxima reunió els membres 
hauran de portar pensat què interessa presentar a la xerrada per poder-la deixar 
ja preparada. 
 

 
 

4. Següent reunió de la Comissió 
 
Es finalitza la reunió a les 20:30h. i es convoca la següent per al 16 d’abril de 
2008 a les 19:00 h. a la seu Col·legial a Barcelona. 
 

 
      


