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www.fisioterapeutes.cat 
 

Comissió Oncologia 

Núm. d’acta: 01/12 Hora d’inici: 17:30h Data:  18/04/2012 

 
Assistents: 
Coordinadores:  Gironès Coromina, Montserrat 

(0210) 
García Cabeza, Carolina (5096) 

Membres:  Aregita Derteano, Mª Milagros 
(0012) 

Pera Jambina, Mª Ángeles (1446) 

  Camp Puerto, Mª Rosa (0653) Camo González, Mireia (1511) 
  Pallàs Prat, Àngels (0668) Mulero Jiménez, Pedro (8897) 
Convidats  Núria Puig Hermi García 

 
Ordre del dia 

1. Marc Lari. En Marc Lari, vocal de l'actual Junta de Govern i coordinador de les Comissions 
del CFC, ens visita a l'inici de la reunió. 

2. Conferència unificació del tractament del limfedema. La Hermi García, la Núria Puig i la 
Mila Aregita ens presenten els continguts de la conferència que es farà al CFC sobre el 
tractament de fisioteràpia del limfedema. La conferència serà el dia 3 de maig a les 20.00 h 
a la seu del CFC. 

3. Procés d' incorporació nous membres a la comissió. En Marc Lari i en Javier Crespo 
ens expliquen el procés de valoració d'incorporació de nous membres a les comissions. El 
col·legiat envia la sol·licitud al CFC, els membres de la comissió valoren la incorporació com 
a nou membre, en Marc Lari s'entrevista amb el candidat i si es decideix que pot format part 
de la comissió acudeix a una reunió amb els membres de la comissió. 

4. Recentment s'ha rebut la sol·licitud de la col·legiada Anna Boza. La Carol llegeix a la resta 
de membres les dades de la col·legiada, però queda pendent per a la propera reunió valorar 
entre tots la seva candidatura. 

 
Data propera reunió 

14 de juny a les 16:00 h 
 
Coordinador 
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