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

Núm. d’acta: 4/10 Hora d’inici: 16:30 Data: 30/06/2010 
 

Assistents: 
Coordinador:  Col.Carolina 

García 
 

Membres: Col. Àngels Pera 
Col. Beni Abadin 

Col. Rosa Camp Col. Mila Areguita 

Convidat/s Col. Toñi Alcalá 
 

  

 
Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
2. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2010   
3. Membres de la Comissió 
4. Activitats. Col·laboració comissió pediatria   
5. Activitats. Projecte Cristina Pallarols 
6. Article Dr. Masià 
7. Propostes 
 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

 
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior 
 

 
2. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2010 

 
A l’anterior reunió la Beni es va oferir per fer una xerrada sobre la fisioteràpia en 
oncologia pediàtrica pel Dia Mundial de la Fisioteràpia i estava previst que avui ens 
presentés la xerrada. Finalment no ho ha fet i es parla sobre la necessitat de presentar 
una activitat a la reunió de comissions que tindrà lloc a meitats de juliol. 

 
La Montse Gironés ens havia fet arribar l’enllaç del vídeo del “Projecte vida” de Gamis 
com a possible opció pel DMF si no aconseguíem portar a terme una altra activitat. Es 
visualitza el vídeo. 

 
La Beni es compromet novament a fer-nos arribar  a tots els membres, abans del dia 12 
de juliol, la presentació de la xerrada sobre la fisioteràpia en oncologia pediàtrica que va 
proposar. La Toñi Alcalá col·laborarà amb la Beni en la realització del power point. 
Intentaran contactar novament amb la Gemma Calaf per possible col·laboració. 
 
Es decideix tenir el vídeo de la Montse com a segona opció o bé com a complement de 
la xerrada/presentació de la Beni. 
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3. Membres de la comissió 
 
Es va enviar un correu a les persones que van manifestar interès en pertànyer a la 
comissió.   
Només pot assistir la Toñi Alcalà, que assisteix a aquesta reunió com a convidada. 
Decideix pertànyer a la Comissió.  Se li comenta la necessitat d’enviar el seu currículum 
al CFC en el format del Col·legi; se li farà enviar la plantilla. 

 
Es tornarà a contactar amb la resta de persones que han manifestat interès però no han 
pogut assistir per convidar-los a la propera reunió. 
La Mila manifesta que té coneixement de dues persones que teníen interès en  la 
comissió i que no han rebut el correu. La Mila ens farà aribar el correu d’aquestes dues 
persones per convidar-les. 

 
D’altra banda a la última reunió es va acordar fer una comunicació a  través del CFC a 
tots els col·legiats per saber si hi ha més col·legiats interessats. 
En aquesta reunió es decideix esperar a tenir més consolidada la comissió per enviar 
aquesta comunicació. 
 

 
4. Activitats. Col·laboració comissió pediatria 

 
Vam realitzar un primer contacte amb la Gemma Calaf per poposar-li col·laborar amb la 
nostra comissió en una activitat sobre fisioteràpia en pediatria oncològica. Queda 
pendent tornar a contactar amb ella per concretar-ho. La Beni es compromet a contactar 
amb ella. 
 

 
5. Activitats. Projecte Cristina Pallarols 

 
La Monse Gironés va contactar amb la col·legiada Cristina Pallarols i sembla ser que 
podrem tirar endavant  la  col·laboració. 
La Cristina Pallarols ens envia la presentació del programa “Molt per viure”, un projecte 
multidisciplinar, i ens comenta la possibilitat de venir a explicar-nos el projecte als 
membres de la comissió amb l’objectiu de participar en una possible activitat de la 
comissió.  Decidim que la convidarem a la propera reunió de la comissió. 
 

 
6. Article Dr. Masià 

 
La Mila ens va fer arribar un article del Dr. Jaume Masià en el que es reclamava la 
implantació d’unitats de limfedema multidisciplinar. En el seu moment vam decidir no 
enviar-la al  Col·legi per publicar-la ja que no sabíem la font de l’article. La Montse va 
parlar amb el Dr. Masià i va comentar que ja ens comfirmaria la informació. A la reunió la 
Mla comenta que és del Diario Médico del dia 15 de juny.  
Li comentarem al Dr. Masià, buscarem l’original i el passarem al Col·legi perquè el pengi 
a la pàgina de la comisió. 
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7. Propostes 
en l’anterior reunió la Rosa Camp va manifestar el seu interès per treballar casos clínics 
relacionats b la fisioteràpia en oncologia dins la comissió. Es retoma la proposta i tots els 
membres ho troben interessant. Per començar, a la propera reunió, l’Àngels Pera i la 
Carol García es comprometen a poratr un cas clínic sobre el qual s’anirà treballant a la 
comissió. 

 
Precs i preguntes 

 
No n’hi ha. 
 

 
Data propera reunió 

 
Es concreta que la propera reunió serà el dia 22 de setembre a les 16:30h a la seu del 
Col·legi. 
 

 
 


