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Departament que es reuneix: Comissió d’Onco-hematologia i Cures pal·liatives 

Núm. d’acta: 1/11 Hora d’inici: 16.00 h Data: 17/01/2011 
 

Assistents: 
Coordinador:  Montse Gironès  Carolina García  
Membres: Mila Aregita Àngels Pera Pedro Mulero 
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Proposta activitat. 
3. Aspectes organitzatius interns. 
4. Article El Dit. 
5. Articles i publicacions. 
6. Reunió comissions. 
7. Precs i preguntes. 
8. Data propera reunió. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

Es llegeix i s’aprova l’acta anterior. 
 

2. Proposta d’activitats 
El Diego Borràs ens explica els passos a seguir per proposar l’activitat formativa per a la 
qual volem convidar el Dr. Masià .  
Hem d’emplenar el formulari de sol·licitud d’activitat formativa i proposar dates per fer 
l’activitat. El Col·legi ens contestarà d’acord amb la disponibilitat de dates i pressupost. 
 
El Diego ens aconsella que la millor hora per fer l’activitat és entre les 19 i 21 h. Caldria 
fer la proposta d’activitat amb un mes o mes i mig d’antelació per preparar el material, 
fer difusió... També ens aconsella fer un petit resum de l’activitat  per fer-ne difusió. 
 
La Montse Gironès farà arribar el document al Dr. Masià i una vegada tinguem totes les 
dades ho farem arribar al CFC. 

 
3. Aspectes organitzatius interns 
El Diego ens informa que d’ara en endavant augmentarà la seva dedicació a les 
comissions. 

 
Ens comenta la recomanació de fer les reunions de la Comissió repartides al llarg dels 
trimestres naturals.  
 
Cal enviar una relació dels col·legiats que han estat membres de la Comissió durant el 
2010; la Carol  l’hi enviarà.   

 
Cal anar pensant sobre l’activitat del Dia Mundial de la Fisioteràpia 2011, que aquest any 
estarà dedicat al tema de les incontinències. Per a la propera reunió de comissions, que és 
el dia 28 de febrer, hauríem de saber de què volem parlar, qui ho farà i el contingut de 
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l’activitat. Tot i que el  tema és les incontinències, es pot fer una activitat que no tracti 
d’aquest tema. 
 
Es comenta la possibilitat de presentar el Power Point que es va fer per al DMF de l’any 
passat, en vídeo o mitjançant una xerrada. 

 
Finalment es decideix que es farà una xerrada. La Carol comenta que no té problema per 
fer-la però no s’hi pot comprometre ja que és el 8 de setembre i no sap encara la 
disponibilitat que tindrà aquell dia. La Montse Gironès s’ofereix a substituir-la en cas que 
no hi pogués anar. 

 
4. Article de El Dit 
Treballem sobre l’article de El Dit i la Carol l’envia a tots els membres. En quant tots els 
membres hagin fet les aportacions pertinents, s’enviarà el document definitiu al CFC. 

 
5. Articles i publicacions 
La Carol porta diversos articles referents a l’activitat física i el càncer. Els enviarà per 
correu a tots els membres per comentar-los i decidir quins s’envien al CFC per penjar a la 
pàgina web de la Comissió. 

 
6. Reunió comissions 
Es revisa l’acta que ens van enviar de l’última reunió de coordinació de comissions. 

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

 
8. Data propera reunió 
Es convoca la propera reunió per al proper dia 4 d’abril a les 16.00 h. 

 
 


