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

Núm. d’acta: 5/2010 Hora d’inici: 16:30 Data: 22/9/2010 
 

Assistents: 
Coordinador:  Montse Gironés  Carol García  
Membres: Àngels Pera   
Convidat/s  Pedro Mulero   

 
Ordre del dia 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Absències de membres de la Comissió. 
3. Reunió de Comissions juliol.  
4. Projecte Cristina Pallarols. 
5. Crida a nous membres de la Comissió. 
6. Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
7. Difusió de la Fisioteràpia en oncologia. 
8. Nou membre de la Comissió. 
9. Precs i preguntes. 
10. Data per a la propera reunió. 
 

 
2. Absències de membres de la comissió 

 
La Montse Gironés explica quins membres de la Comissió han avisat que no podrien 
venir.  Es parla sobre la situació actual de la Comissió. 

 
3. Reunió de comissions del mes de juliol 

 
La Montse Gironés ens comenta el Projecte dels Mini Cursos que es va presentar a la 
reunió de Comissions. 
Es tracta d’un projecte que vol impulsar el Col·legi per fomentar la participació i formació 
de les comissions. La Montse ens enviarà el Power Point amb la informació. 
Sorgeixen dubtes que el Diego Borràs ens comenta: 

 
1. Qui pertany al Departament de Formació? En teoria els cursos que imparteixin les 

comissions han d’estar aprovats pel Departament de Formació del Col·legi, la 
persona de referències és la Roser Alfonso. 

2. Qui imparteix el mini curs? membres de la Comissió o especialistes que conviden 
les comissions? Els mini cursos els han d’impartir prioritàriament els membres de la 
Comissió. 

 
4. Projecte de Cristina Pallarols 

 
Finalment no hi ha pogut assistir la Cristina Pallarols. La Montse ens tornarà a posar en 
contacte amb ella per decidir si és viable comptar amb aquest projecte. 
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5. Crida a nous membres per a la comissió 

 
El Diego Borràs ens comenta  que una manera de cercar membres nous per la Comissió 
és fer un article a la revista del Col·legi o al butlletí de “El Dit”. És més ràpid i més efectiu 
fer-la al Dit. Queda pendent fer-ho. 

 
6. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2010 

 
Finalment la nostra presentació no va poder exposar-se durant el DMF.  
Demanem les causes al Diego Borràs i ens explica que no es va posar per un problema 
tècnic i informàtic. 

 
7. Difusió de la fisioteràpia en oncologia 

 
Es planteja la possibilitat de fer servir la presentació del Dia Mundial de la Fisioteràpia 
per fer-ne difusió a la població, per exemple als centres cívics.  
La Montse Gironés preguntarà a la reunió de Comissions quins són els passos a seguir 
per començar aquest projecte. 

 
8. Nou membre de la comissió 

 
El Pedro Mulero assisteix com a convidat a aquesta reunió i manifesta la seva voluntat 
de pertànyer a la Comissió. 

 
9. Precs i preguntes 

 
No hi ha precs ni preguntes 

 
 

10. Data propera reunió 
 
Es proposa la propera reunió per al dia 4 de novembre a les 16.30 h. 

 
 


