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Departament que es reuneix: Comissió de Fisioteràpia Oncologia, Hematologia i 
Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 2/10 Hora d’inici: 16:30 Data: 11/02/2010 
 

Assistents: 
Coordinador:  Montse Gironès Carolina García  

Àngels Pera Mila Aregita Concepción 
Palacio 

Rosa Camp Benita Abadín Àngels Pallàs 

Membres: 

Noelia Molina   
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Informar de la reunió de coordinadors de comissions. 
3. Concretar el circuit de comunicació Col·legi – Comissió. 
4. Jornades. 
5. Manifest del Limfacat. 
6. Jornada d’Oncologia. 
7. Projecte de Fisioteràpia aquàtica. 
8. Notícies. 
9. Currículum. 
10. Comissió satèl·lit. 
11. Precs i preguntes. 
12. Data propera reunió. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

 
      Es llegeix i s’aprova l’acta anterior. 

 
2. Informar de la reunió de coordinadors de comissions 

 
      La Montse Gironès informa dels trets bàsics de funcionament de les comissions. 

Es plantegen alguns dubtes sobre com cobrir despeses de desplaçament dels 
membres de la Comissió a les reunions, despeses d’altres professionals que 
participen puntualment en les activitats de la Comissió, com organitzar activitats de la 
Comissió al Col·legi... 

      Es decideix que es preguntaran aquests dubtes al coordinador de comissions. 
 

 
3. Concretar el circuit de comunicació Col·legi - Comissió 

 
Es comenta com fer més àgil la comunicació entre la informació/consultes que arriba 
des del Col·legi a la Comissió. Es decideix que el Col·legi es posarà en contacte amb 
la coordinadora de la Comissió i ella filtrarà les consultes i les enviarà als membres 
que puguin donar resposta. 
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4. Jornades 

 
Es comenta amb tots els membres la celebració de la I Jornada Multidisciplinària 
sobre limfedema, que se celebrarà a la Clínica Planas el dia 2 de març, i la Jornada 
de Càncer de mama, que s celebrarà el dia 12 de març a l’Hospital Duran i Reynals i 
l’Hospital Universitari de Bellvitge. Es decideix que es demanarà al Col·legi que pengi 
els programes de les dues activitats a la pàgina web de la Comissió. 

 
 

5. Manifest del Limfacat 
 
Es comenta el manifest promogut per l’Associació Limfacat (Associació de pacient 
amb limfedema primari i secundari) que el Col·legi va enviar a la Comissió. En aquest 
manifest es demana sensibilització vers la patologia i accessibilitat al seu tractament 
multidisciplinari, així com impulsar els estudis sobre la patologia. 
Es decideix que es demanarà al Col·legi que pengi el manifest a la pàgina web de la 
comissió per constatar que la Comissió hi dóna suport. 

 
 

6. Jornada d’Oncologia 
 
Es parla sobre propostes d’activitats per organitzar des de la Comissió. 
Es comenta la possibilitat de convidar la Cristina Pallarols per explicar el seu 
projecte. 
També es comenta la possibilitat de contactar amb la Comissió de Pediatria per 
futures col·laboracions en oncologia pediàtrica. 

 
 

7. Projecte de Fisioteràpia aquàtica 
 
Es comenta el projecte d’una col·legiada que ens va fer arribar el Col·legi, anomenat  
Projecte de Fisioteràpia aquàtica per a dones operades de càncer de mama. 
Es comenten aspectes a tenir en compte com la temperatura de l’aigua, 
l’accessibilitat dels pacients, el tractament durant la quimioteràpia i la radioteràpia, el 
tractament de la cicatriu en la fase aguda, la fondària de la piscina, la temperatura 
ambient del recinte... 
 
Demanarem al Col·legi que ens expliqui quin és l’objectiu d’aquest projecte (que 
nosaltres ho avaluem, que fem correccions...). 
 
 

8. Notícies 
 
Es parla sobre com gestionar les publicacions sobre oncologia que ens envien des 
del Col·legi.  
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9. Currículum 

 
Es comenta que els membres de la Comissió farem arribar al Col·legi el currículum 
amb el model enviat pel Col·legi 
 
 
 

10. Comissió satèl·lit 
 
Es farà un llistat dels membres que hi volen pertànyer i es farà arribar al coordinador 
de comissions. 

 
 
 

11. Precs i preguntes 
 

No hi ha precs ni preguntes. 
 
 
 

12. Data propera reunió 
 
Es concreta que la propera reunió serà el dia 12 d’abril  a les16:30 h a la seu del 
Col·legi. 
 

 
 


