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Departament que es reuneix COMISSIÓ d’Onco-Hematolo gia i Cures pal·liatives 

Núm. d’acta: 01/10 Hora d’inici: 16.30 Data: 07/01/ 10 

 
Assistents: 
Coordinador: Col. Àngels Pera Col. Noèlia Salvà    
Membres: Col. Montse Gironès Col. Sara Muñoz Col. Beni Abadin 
 Col. Milagros Aregita Col. Rosa Camp Col. ÀngelsPallàs 
 Col.Concepción Palacio Col. Vanesa García Col.Marta Llobera 
 Col.Carolina García Col. Núria Turtos  
Personal del CFC Francesc Escarmís 

(Degà) 
Diego Borras 

(Coordinador Comissions) 
 

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Repàs altes/baixes membre de la Comissió. 
3. Renovació coordinació de la Comissió. 
4. Proposta formativa taller embenat multicapes. 
5. CV de membres de la Comissió. 
6. Canvi coordinador de comissions del Col·legi. 
7. Persones que assistiran a la reunió de coordinad ors de comissions. 
8. Horaris reunions.  
9. Precs i preguntes.  
10. Propera reunió.  

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior. 

 
2. Repàs altes/baixes membre de la Comissió 
Es fa un repàs de la gent que s’ha donat de baixa de la comissió presencial: Sara Muñoz, 
Vanesa Garcia, Nuria Turtós i Marta Llobera. Aquestes persones quedaran a la borsa ‘orbitant’ 
de membres que no assisteixen a les reunions però reben informació. 

 
La Noelia Molina, la Beni Abadín, i l’Àngels Pallàs excusen la seva presència en aquesta 
reunió però manifesten voler continuar formant part de la comissió presencial. 

 
3. Renovació coordinació de la Comissió 
La Noèlia Molina i l’Àngels Pera manifesten no poder continuar portant la coordinació de la 
Comissió i sol·liciten un canvi en els càrrecs. 
 
S’aprova que a partir d’ara la coordinació de la Comissió estarà dirigida per: 

-Montse Gironès, com a coordinadora. 
-Carol García, com a sotscoordinadora. 

 
4. Proposta formativa taller embenat multicapes 

El Col·legi ens ha passat una proposta formativa d’un taller d’embenat multicapes impartit 
per 2 fisioterapeutes (Cristina Pallarols i Gema Rivero). Es fa una valoració POSITIVA i 
s’accepta la proposta. Es decideix també demanar-los que vinguin a fer un taller a 
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Barcelona, al Col·legi. 
 

5. CV de membres de la Comissió 
Recordem que cal enviar el CV resumit de TOTS els membres de la Comissió a: 
dborras@fisioterapeutes.cat  abans de final de mes. 

 
6. Canvi coordinador de comissions del Col·legi 

Ens presenten a Diego Borràs que a partir d’ara assumirà el càrrec de coordinador de les 
comissions del Col·legi. 
Se li demana que faciliti a la nova coordinació de la Comissió els formularis del Col·legi 
referents a les comissions així com el llistat de membres de la Comissió tant presencials 
com de la borsa. 

 
7. Persones que assistiran a la reunió de coordinad ors de comissions 

Les persones que assistiran a la reunió de coordinadors de comissions que organitza el 
Col·legi el 20 de gener seran: 
Montse Gironès 
Rosa Camp 

 
8. Horaris reunions 

La Beni Abadin ens fa saber que no pot assistir a les reunions si se celebren dimarts o 
dijous. 
La Rosa Camp diu no poder assistir els dilluns i dimecres. 
Divendres es decideix per majoria no posar les reunions. 
Es decideix que les reunions s’aniran alternant entre dimecres i dijous perquè tothom pugui 
assistir-hi. 

 
9. Precs i preguntes 
No hi ha precs ni preguntes. 

 
10. Data propera reunió 
Es convoca la pròxima reunió per al dijous dia 11 de febrer a les 16:30 

 


