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ACTA DE REUNIÓ 
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www.fisioterapeutes.cat 
 

Departament que es reuneix: Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 03/12 Hora d’inici: 16.00 h Data: 5/11/12 
 

Assistents: 
Coordinador:  Montse Gironés  Carolina García  
Membres:  Rosa Camp 

 Mireia Camó 
Pedro Mulero 
Àngels Pera 

 

Convidat/s    
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. DiFT 2012: la Montse i la Carol expliquen com va anar el DiFT, les activitats que es 

van fer, l’activitat en què va participar la Comissió, les fotos i el vídeo del 
Telenotícies... En general, la Montse i la Carol, en fan una valoració molt positiva. 
La Carol explica que al voltant del DiFT i coincidint amb La Marató de TV3, la xerrada 
que estava prevista es farà el dia 13 de desembre. 

3. Cerca de membres de la Comissió. Tornem a comentar la necessitat de buscar 
nous membres per a la Comissió. La Montse planteja la possibilitat de fer difusió a 
través de la pàgina del Facebook del Col·legi. Ho comentarem amb el Marc Lari. 
També preguntarem per la crida de persones interessades que es va fer fa un temps 
al Dit, i per la col·legiada que va demanar de pertànyer a la Comissió. 

4. Protocol prevenció limfedema. La Montse Gironés va parlar amb el Dr. Borràs 
sobre el protocol de prevenció del limfedema en el qual vam participar des del Pla 
Director d’Oncologia. La idea és que s’enviï als serveis de rehabilitació dels hospitals, 
i també es penjarà a la pàgina web del CatSalut; comentem que quan es faci la 
difusió ho hem de dir també al CFC. 

5. Interessos dels membres de la Comissió: La Carol pregunta als altres membres 
de la Comissió si tenen interès en començar a treballar algun tema en concret. De 
moment tots prefereixen esperar a buscar més membres per a la Comissió. 

 
 

Precs i preguntes 
 

 
Conclusions 

 
 

Data propera reunió 
Queda pendent concretar el dia de la propera reunió. 
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