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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 h Data: 4/11/2010 
 

Assistents: 
Coordinador:  Montse Gironés   
Membres: Àngels Pera   
  Pedro Mulero   

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Membres de la Comissió . 
3. Reunió de Comissions. 
4. Difusió d’un article. 
5. Jornada “Les teràpies manuals en la pràctica clínica”. 
6. Possibles activitats de la Comissió. 
7. Assumptes pendents. 
8. Objectius propera reunió. 
9. Precs i preguntes. 
10. Data per a la propera reunió. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

Es llegeix i s’aprova l’acta anterior. 
 

2. Membres de la Comissió 
L’Àngels Pera explica quins membres de la Comissió han avisat que no podrien venir.  
La Carol no ha pogut venir per indisposició. 

 
3. Reunió de Comissions 

La Montse ens transmet que a la reunió de comissions van donar explicacions del 
motius pels quals no es va exposar la presentació que havia preparat la nostra 
Comissió. 
 
Es comenta la possibilitat de portar a terme un projecte de divulgació amb la 
presentació que es va preparar per al Dia Mundial. 

 
4. Difusió d’un article 

Es comença a treballar en l’article que es vol publicar per tal de fer una crida a 
possibles col·legiats interessats en oncologia i que vulguin formar part de la Comissió. 
S’enviarà per correu electrònic l’esborrany a tots els membres de la Comissió per tal de 
poder fer les aportacions que calguin. 

 
5. Jornada “Les teràpies manuals en la pràctica clínica” 

Jornada que se celebrarà amb motiu del 20è aniversari del CFC. La Montse Gironès va 
enviar el dilluns dia vint-i-cinc per correu electrònic la informació de la possibilitat de 
descompte del 25% per als membres de la Comissió interessats a assistir-hi, així com 
d’obtenir una plaça gratuïta. En principi s’hi han apuntat la Montse -que té la plaça 
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gratuïta- i en Pere amb el descompte. Tornarà a enviar la informació per si hi ha algú 
més que pugui estar-hi interessat. 

 
 
 

6. Possibles activitats de la Comissió 
La Montse es posarà en contacte amb el Dr. Jaume Masià, cirurgià plàstic especialitzat 
en investigació de la tècnica d’implantació en ganglis axil·lars, per oferir-li la possibilitat 
de fer una xerrada al CFC. També es posarà en contacte amb la Núria Puig, 
fisioterapeuta especialitzada en tractament del limfedema, perquè repeteixi la xerrada 
que farà a la jornada del proper 26 de novembre. 

 
7. Assumptes pendents 

Queda pendent definir possibles col·laboracions amb la Comissió de Pediatria i 
contactar-hi. 

 
8. Objectius propera reunió 

A la propera reunió, el tema clau serà definir quines seran les activitats que proposarem 
per al proper any i parlar de la seva organització. 

 
9. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 
 

10. Data propera reunió 
Es proposa la propera reunió per al dia 17 de gener a les 16.00 h. Però s’acorda que 
anirem treballant per Internet. 

 
 


