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Convocada a les 19:00 h. a la seu col·legial del c/ Segle XX, 78 de Barcelona. 
 

Assistents: 
  
Coordinadores:  Col. Mª Angeles Pera 

 Col. Noelia Molina 
 

Membres:  Col. Mila Aregita   Col. Sara Muñoz 
  Col. Concepcion Palacio  Col. Rosa Camp 
  Col. Montse Girones  Col. Marta Llobera 
  Col. Angels Pallas  Col. Vanesa Garcia 
Convidat/s: Gabriel Liesa  
   

 
La reunió s’inicia a les 19:00 h. amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Organitzar la xerrada del dia 18 de juny. 
2. Valoració de la proposta de xerrada feta per la Comissió d’Obugi. 
3. Articles presentats en nom del Col·legi. 
4. Precs i preguntes. 
5. Següent reunió de la Secció. 

 
 

1. Organitzar la xerrada del dia 18  
 
La xerrada del dia 18 estarà dividida en una breu introducció i 4 parts: 

- Breu introducció de com es va formar la Comissió i els seus components 
(Àngels Pera) 

- Explicació general de la importància de la Fisioteràpia en Oncohematologia i 
Cures Pal·liatives, i objectius principals que es proposa la Comissió. (Rosa 
Camp) 

- Intervenció precoç del fisioterapeuta en el càncer i actuació en la prevenció 
de limfedema post limfadenectomia. (Montse Gironès) 

- Actuació del fisioterapeuta en Hematologia Clínica. (Àngels Pera) 
- Actuació del Fisioterapeuta en Cures pal·liatives. (Marta Llobera) 

Es decideix un màxim de 10 minuts per a cada part. 
La Noèlia Molina unificarà el treball de totes les parts. 
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2. Valoració de la proposta de xerrada feta per la Comissió d’Obugi 
 
   Se’ns va informar que la Comissió d’obugi havia proposat fer una xerrada sobre 
“Fisioteràpia aplicada al càncer de mama”. 
L’opinió dels participants en aquesta reunió és que, atès que el tema elegit és 
molt vinculant a la Comissió d’Oncohematologia i Cures Pal.liatives, es demanarà 
al Col·legi que aturi la xerrada fins que es pugui parlar amb algun representant 
de la Comissió d’Obugi. Proposem el dia 18 de juny, després de la xerrada de 
presentació de la Comissió, per parlar amb ells. 
La Comissió considera que el tema pertany a la Comissió d’Oncohematologia i 
cures pal·liatives 
 

 
3. Articles presentats en nom del Col·legi 
 
   El 04-02-2008 es publica un article al diari Avui sobre “Fisioteràpia i càncer de 
mama”  en nom del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Alguns membres de 
la Comissió es pregunten com és que aquesta publicació no ha estat consensuada 
amb la Comissió. 
   S’aclareix que segurament ha estat degut a la recent formació d’aquesta 
Comissió però que a partir d’ara es consultarà amb la Comissió els temes 
relacionats amb l’oncologia, l’hematologia i les cures pal·liatives 
 

 
4. Precs i preguntes 
 
   Es proposa formar una bossa de correus electrònics per a les persones que, a 
partir d’ara, vulguin estar en contacte amb la Comissió d’Oncohematologia i 
cures pal·liatives. 
 

 
5. Següent reunió de la Secció 
 
Es finalitza la reunió a les 20:30 h. i s’acorda que el dia de la següent reunió es 
decidirà el dia 18 de juny, després de la xerrada. 
 

 
V.P.Membres 


